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EXTRATO

SOARES, Virgínia Lúcia Fontes, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, abril de
2011. Identificação e caracterização de genes candidatos da biossíntese do corante
natural “bixina” em urucum (Bixa orellana L.). Orientador: Abelmon da Silva Gesteira.
Co-orientadores: Márcio Gilberto Cardoso Costa e Júlio Cézar de Mattos Cascardo.
Bixa orellana, popularmente conhecido como urucum, é um arbusto perene, nativo da
América tropical que apresenta destacada importância econômica em diversas regiões do
Brasil. Essa espécie produz uma grande variedade de metabólitos celulares, cujos mecanismos
de biossíntese são pouco conhecidos, assim como permanecem por ser identificada a maioria
dos genes e enzimas que regulam esses processos. Diante da necessidade de ampliar o
conhecimento sobre os mecanismos moleculares envolvidos na regulação da deposição desses
metabólitos, o presente estudo se propôs a identificar e caracterizar genes candidatos,
especialmente aqueles da biossíntese de bixina, expressos em diferentes órgãos da planta de
urucum, bem como a sequência deduzida dos aminoácidos codificados. Na primeira parte
desse estudo, foi realizado o seqüenciamento de 792 clones de uma biblioteca de cDNA não
normalizada de sementes em diferentes estádios de desenvolvimento (14, 28, 42 e 63 dias
após a antese, d.a.a.) de B. orellana (cv. ‘Bico-de-Pato’). As ESTs foram anotadas com base
nos termos do Gene Ontology (GO), na similaridade analisada pelo BLASTX e no domínio
(InterProScan), usando o programa BLAST2GO. Os transcritos mais abundantes foram
aqueles codificando para proteínas associadas com a parede celular (prolil 4-hidroxilase),
biossíntese de ácidos graxos (proteína carreadora de acil) e de hormônios/flavonóides (2OGFe oxigenase), regulação da germinação (MADS FLC-like) e do desenvolvimento
embrionário (fator de transcrição AP2/ERF), fotossíntese (proteínas de ligação a clorofila aviii

b), alongamento celular (MAP65-1a) e resposta a estresse (metalotioneinas e taumatina). Com
base no número EC (Enzyme Commission), as enzimas identificadas foram relacionadas a 16
diferentes vias envolvidas no metabolismo celular. Dois genes candidatos da biossíntese de
bixina, BoCCD e BoOMT, foram identificados na biblioteca e a similaridade entre eles foi
analisada. Os resultados demonstraram que esses genes pertencem, respectivamente, as
famílias das dioxigenases de clivagem do carotenóide, subclasse 4 (CCD4), e da Ometiltransferase do ácido cafeico (COMT). A segunda parte desse estudo, se dedicou a
caracterização da seqüência deduzida de aminoácidos e do perfil de expressão, em diferentes
órgãos, dos genes BoCCD, BoOMT e BoPSY, candidatos da biossíntese de bixina em B.
orellana. A caracterização da sequência de aminoácidos, codificadas por esses genes,
permitiu identificar domínios conservados característicos das respectivas famílias. A
sequência da BoCCD contém dois domínios conservados, ambos com funções de dioxigenase
e de oxidoredutase. A BoOMT apresenta um domínio com função de O-metiltransferase. A
análise de similaridade da BoPSY demonstrou que essa proteína apresenta elevada homologia
de sequência com o seu ortólogo de Arabidopsis thaliana (AtPSY). A expressão dos genes foi
validada por meio de qPCR. Os genes BoCCD e BoOMT foram induzidos durante o
desenvolvimento das sementes e a presença de transcritos de ambos foi verificada nas folhas.
No entanto, BoCCD apresentou a maior expressão nas folhas e o BoOMT nas sementes 63
d.a.a.. Não foi observada a expressão de BoCCD em raízes cultivadas ‘in vitro’. O gene
BoPSY apresentou um perfil de expressão distinto dos demais, sendo encontrado,
predominantemente, nas sementes em estágio inicial de desenvolvimento (28 d.a.a.),
ocorrendo em níveis praticamente indetectáveis nos demais estágios de desenvolvimento das
sementes e nas folhas. BoPSY apresentou alta expressão em raízes cultivadas ‘in vitro’. Esse
estudo permitiu concluir que (i) a análise de ESTs forneceu informações sobre os processos
relacionados ao metabolismo celular de B. orellana; (ii) domínios conservados definiram a
função e a família de proteínas específicas e (iii) a transcrição dos genes BoCCD, BoOMT e
BoPSY foi diferencialmente regulada nas folhas, sementes e raízes mantidas ‘in vitro’ e ao
longo do processo de desenvolvimento das sementes.

Palavras-chave: apocarotenoides, sintase do fitoeno, dioxigenase de clivagem do
carotenoide, O-metiltransferase
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ABSTRACT

SOARES, Virgínia Lúcia Fontes, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, April
2011. Identification and characterization of candidate genes in the biosynthesis of the
natural pigment “bixin” in annatto (Bixa orellana L). Adviser: Abelmon da Silva Gesteira.
Co-advisers: Márcio Gilberto Cardoso Costa and Júlio Cézar de Mattos Cascardo.
Bixa orellana L., popularly known as annatto, is a perennial shrub native to tropical America,
that demonstrates significant economic importance in several regions of Brazil. This species
produces a large variety of cellular metabolites, the biosynthesis mechanisms of which are not
well known, similarly most of the genes and enzymes that regulate these processes remain to
be identified. Faced with the need to broaden knowledge regarding the molecular mechanisms
involved in regulating the accumulation of these metabolites, the purpose of this study was to
identify and characterize candidate genes, particularly those related to bixin biosynthesis,
expressed in various annatto-plant organs, as well as the deduced sequences of the encoded
amino acids. In the first part of this study, we performed the sequencing of 792 clones from a
non-normalized cDNA library of seeds at different developmental stages (14, 28, 42 and 63
days after anthesis, d.a.a.) of B. orellana (cv. ‘Bico-de-Pato’). The EST’s were annotated
based on Gene Ontology (GO), on the similarity analysis from BLASTX and on the domain
(InterProScan), using the program BLAST2GO. The most abundant transcripts were those
encoding proteins associated with the cell wall (prolyl 4-hydroxylase), biosynthesis of fatty
acids (acyl-carrier protein) and of hormones/flavonoids (2OG-Fe oxygenase), regulation of
germination (MADS FLC-like) and embryonic development (AP2/ERF transcription factor),
photosynthesis (a-b chlorophyll-binding proteins), cellular elongation (MAP65-1a) and stress
response (metallothioneins and thaumatin). Based upon the EC number (Enzyme
x

Commission), the identified enzymes were found to be related to 16 different metabolic
pathways. Two candidate genes for the biosynthesis of bixin, BoCCD and BoOMT, were
identified in the library, and they were analyzed for similarity. The results show that the genes
BoCCD and BoOMT belong to the carotenoid cleavage dioxygenase, sub-class 4 (CCD4), and
the O-methyltransferase of caffeic acid (COMT) families, respectively. The second part of
this study was devoted to the characterization in different B. orellana organs of the deduced
amino-acid sequences and the expression profiles of the BoCCD, BoOMT and BoPSY genes,
candidates of bixin biosynthesis. The characterization of the amino acid sequence encoded by
these genes allowed the identification of the conserved domains, characteristic to their
respective families. The BoCCD sequence contains two conserved domains, each having
dioxygenase and oxidoreductase functions. BoOMT presents a domain with Omethyltransferase function. The similarity analysis of the BoPSY demonstrated that this
proteinhas a high level of sequence homology with its ortholog in Arabidopsis thaliana
(AtPSY). Gene expression was validated through qPCR. The BoCCD and BoOMT genes were
induced during seed development, and the presence of both transcripts was detected in leaves.
BoCCD showed the highest expression in leaves, while BoOMT showed highest expression in
seeds of 63 d.a.a. BoCCD expression was not observed in roots cultivated ‘in vitro’. The
BoPSY gene presented an expression profile distinct from any other. BoPSY was found
predominantly in seeds at the initial stages of development (28 d.a.a.), but occurred in nearly
undetectable levels at other developmental stages of seeds and in leaves. BoPSY showed
elevated expression in roots grown in vitro. This study allowed the following conclusions: (i)
the analysis of EST’s provided information about the processes related to cellular metabolism
in B. orellana; (ii) conserved domains defined both the function of specific proteins, as well
as the family, and (iii) the transcription of BoCCD, BoOMT and BoPSY genes was
differentially regulated in leaves, seeds and roots maintained ‘in vitro’ and throughout the
process of seed development.

Keywords: apocaroenoids, phytoene synthase, carotenoid-cleavage dioxygenase, Omethyltransfrase
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1. INTRODUÇÃO

As plantas produzem uma vasta gama de metabólitos utilizados nas indústrias de
alimentos, cosmética e farmacêutica. A base molecular dessa diversidade é em muito
desconhecida, assim como permanecem por ser identificada a maioria dos genes e enzimas
que regulam a biossíntese desses compostos. Tem sido estimado que aproximadamente 15 a
25% do genoma vegetal especificam rotas da biossintese desses produtos (PICHERSKY;
GANG, 2000). Uma dessas rotas, conhecida como rota biossintética de carotenóides, leva à
produção de bixina, um pigmento sintetizado exclusivamente por Bixa orellana L. (urucum);
um arbusto nativo da América tropical. A bixina confere a coloração vermelha às sementes de
urucum e tem sido extraída e utilizada como corante aditivo solúvel em alimentos e
cosméticos desde o período pré-Colombiano (MERCADANTE; PFANDER, 1998).
Atualmente, muito pouco é conhecido sobre a biossíntese, catabolismo e regulação de
bixina em urucum. Entretanto, foi proposto que o carotenóide C40, licopeno, é o precursor de
bixina (BOUVIER et al., 2003a; BRITTON, 1998; JAKO et al., 2002; MERCADANTE et al.,
1997). Considerando a similaridade estrutural entre bixina e o pigmento crocetina de Crocus
sativus, foi definido que a reação de biossíntese de bixina é catalisada por uma dioxigenase,
uma desidrogenase e uma metil transferase. Essa definição foi sustentada (i) pela análise de
derivativos da clivagem do licopeno que se acumulam em pequenas quantidades em sementes
de urucum (MERCADANTE et al., 1997); (ii) pela caracterização de dioxigenases de plantas
que clivam o cromóforo dos carotenóides em sítios definidos (BOUVIER et al., 2003b;
SCHWARTZ et al., 1997; SCHWARTZ et al., 2001), e (iii) pela introdução desses três genes
1

derivados de urucum em cepas de Escherichia coli engenheiradas para produzir licopeno, os
quais induziram a biossíntese de bixina (BOUVIER et al., 2003a).
A demanda comercial por metabólitos, economicamente importantes, é atendida
principalmente pela síntese química e, em menor extensão, pela sua extração de fontes
naturais. Entretanto, na maioria dos casos, como o do pigmento natural bixina, a sua oferta é
restrita a somente uma única planta. Baseado nessa problemática, torna-se relevante proceder
à investigação da biologia molecular da biossíntese de metabólitos, especialmente de bixina,
em urucum, visando assim entender melhor a base molecular do seu acúmulo em sementes,
folhas e raízes.
No presente estudo, a análise de ESTs, oriundas de uma biblioteca de cDNA de
sementes em desenvolvimento, permitiu obter informações sobre os processos relacionados ao
metabolismo celular que ocorrem nas sementes e seus genes relacionados. Dois genes
candidatos da biossíntese de bixina, BoCCD e BoOMT, foram identificados e caracterizados
como membros das famílias das dioxigenases de clivagem do carotenóide, subclasse 4
(CCD4) e da O-metiltransferase do ácido caféico (COMT), respectivamente. Posteriormente,
a análise das seqüências deduzidas de aminoácidos codificadas por esses genes e por aquele
da sintase do fitoeno, BoPSY, permitiu identificar domínios conservados característicos de
suas famílias. Ainda, foi investigado o perfil de expressão desses genes, demonstrando ocorrer
variação com o órgão e o estádio de desenvolvimento da semente.
Os resultados obtidos fornecem subsídios para experimentos futuros, em busca da
obtenção da sequência completa dos genes e caracterização da atividade dos mesmos em B.
orellana.

2

1.1. OBJETIVOS

1.1.1 GERAL

Identificar e caracterizar genes candidatos da biossíntese de bixina em B. orellana,
visando ampliar a base atual de conhecimento sobre os mecanismos moleculares
envolvidos na regulação da sua deposição, bem como manipular eficientemente a sua
concentração em plantas.

1.1.2 ESPECÍFICOS


Identificar e caracterizar genes expressos em sementes de B. orellana por meio do
seqüenciamento de ESTs;



Caracterizar a sequência deduzida de aminoácidos codificada pelos genes candidatos
da biossíntese de bixina identificados;



Caracterizar o perfil de expressão dos genes candidatos da biossíntese de bixina em
diferentes órgãos de B. orellana.

3

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Aspectos botânicos de B. orellana

Pertencente à família Bixaceae, B. orellana é popularmente conhecida no Brasil como
urucum, urucu, urucuzeiro, açafrão, açafroa, açafrão-da-bahia, açafroa-da-terra, anoto,
colorau (LORENZI; MATOS, 2008). Apesar de ser originada da América tropical, nativa das
florestas Amazônica e Atlântica (MANTOVANI et al., 2010), esta espécie pode ser
encontrada em diversos países do mundo com diferentes nomes: achiote, achote, anatto e bija,
em Porto Rico; atolé, achiote e bija, no Peru e em Cuba; axiote no México; ditaque e kifasu,
na Angola; orleans laum, na Alemanha; roucou e rocouyer, na França; guajachote, em El
Salvador; onotto e onotilho, na Venezuela; annatto-tree, na Inglaterra; analto, em Honduras e
urucu, na Argentina (STRINGHETA; SILVA, 2008). No Brasil é uma espécie nativa nos
estados das regiões Norte e Nordeste, principalmente nos estados de Amazonas, Pará, Paraíba,
Maranhão, Ceará e Bahia (STRINGHETA; SILVA, 2008).
Essa espécie de importância nacional e regional (TORRES; BEZERRA NETO, 2009)
é um arbusto perene, perenifólia, podendo atingir oito metros de altura (STRINGHETA;
SILVA, 2008). Possui tronco geralmente reto, de casca lisa, de coloração cinza-clara. A
madeira é leve, macia e de baixa durabilidade (STRINGHETA; SILVA, 2008). As folhas
desta espécie são simples, glabras, alternas, com limbo ligeiramente ovalado medindo de 8 a
11 cm de comprimento (LORENZI; MATOS, 2008) e 4 a 15 cm de largura. Apresentam
bordo inteiro, ápice acuminado e base cordiforme. A nervura central é típica e a secundária
4

ascendente, sendo duas de cada lado da nervura central. São ricas em glândulas coloridas, não
visíveis a olho nu (STRINGHETA; SILVA, 2008).
As flores de B. orellana apresentam coloração rósea e branca, com diâmetro variando
de 3 a 5 cm, reunidas em panículas terminais nas extremidades dos galhos, medindo de 10 a
15 cm de comprimento. Apresentam cinco sépalas castanho-esverdeadas, surgindo nas
extremidades dos ramos e cinco pétalas grandes e arredondadas, de cor rosa claro. A floração
ocorre primeiro na parte superior da planta e, posteriormente, na porção inferior. O
florescimento pode ser verificado durante todo o ano, com picos de floração na primavera e
verão. As flores são hermafroditas, porém apresentam protandria, o que impede a
autofecundação. A fecundação só ocorre por polinização cruzada (STRINGHETA; SILVA,
2008).
Os frutos são cápsulas deiscentes ovóides (cachopas), com dois a três carpelos,
contendo numerosas sementes. Apresentam cores variando do castanho-escuro ou vermelho
até amarelo claro, de acordo com a variedade da planta (ANSELMO et al., 2008; LORENZI;
MATOS, 2008). As cápsulas, revestidas por espinhos flexíveis e inofensivos, se abrem em
duas partes iguais. A frutificação também ocorre durante o ano todo (STRINGHETA; SILVA,
2008); porém, na região Nordeste, a colheita mais significativa ocorre nos meses de junho e
julho, enquanto uma segunda colheita, a safrinha, é realizada no período de novembro a
dezembro (ANSELMO et al., 2008).
As sementes de B. orellana são angulares, com 3 a 4 mm de comprimento, cobertas
por um arilo contendo uma substância resinosa vermelho-alaranjada que ao amadurecer tornase seca, dura e escura (FRANCO et al., 2002; STRINGHETA; SILVA, 2008). A bixina é o
pigmento em maior concentração nas sementes, representando no mínimo 80% dos
carotenóides totais (FRANCO et al., 2002; SILVA et al., 2009a; SILVA et al., 2009b
STRINGHETA; SILVA, 2008), sendo lipossolúvel e sujeita a extração por solventes
orgânicos (FRANCO et al., 2002). As sementes de B. orellana são ricas em proteínas,
podendo ser empregada como forragem e na composição de rações. A sua utilização em
rações para aves, principalmente poedeiras, melhora a coloração das gemas dos ovos,
tornando o produto mais apresentável para o consumo. As sementes ainda têm sido
empregadas na medicina popular (FRANCO et al., 2002; STRINGHETA; SILVA, 2008).
B. orellana apresenta uma fenologia característica, com floração, frutificação e
maturação dos frutos durante todo o ano. O tempo observado desde a abertura das flores até a
maturação dos grãos ocorre entre 100 e 140 dias, dependendo da precocidade da cultivar.
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2.2. Importância econômica de B. orellana

Por ser a única espécie disponível como fonte do pigmento natural bixina, B. orellana
apresenta destacada importância econômica. Os primeiros registros do uso de bixina datam do
final do século XV, quando os Maias e Astecas usavam esse pigmento como corante têxtil,
alimentar e para o corpo (GIULIANO et al., 2003b). A produção comercial de bixina tem sido
documentada desde 1870 na Europa e nos EUA; e o interesse na sua utilização pelas
indústrias de produtos têxteis, cosméticos, farmacêuticos e de alimentos tem sido cada vez
mais crescente. Aplicações do corante em alimentos aumentaram significativamente no
mundo após 1960, quando a maioria dos corantes sintéticos foi banida das indústrias de
alimentos por serem cancerígenos (LAURO, 1991). A FAO/OMS permite a ingestão diária de
1,25 mg kg-1 de massa corpórea de extratos de B. orellana (HARDER, 2005). Segundo
Majolo (2009), os dados apresentados por Paumgarten et al. (2002) demonstraram que extrato
de B. orellana (28% de bixina) não apresenta efeito adverso para ratos fêmeas e nem para
seus fetos. Doses de até 500 mg kg-1 de massa corpórea/dia, introduzidas diariamente no
estômago desses animais, não acarretaram anomalias externas visíveis, viscerais ou do
esqueleto dos fetos. Outros testes realizados em ratos, camundongos e suínos comprovaram
que o pigmento extraído de B. orellana não apresenta toxidade, podendo ser consumido com
segurança (FRANCO et al., 2002; HARDER, 2005).
Da espécie B. orellana pode ser obtido corantes com tonalidades variando do amarelo
ao castanho, passando pelo vermelho (MERCADANTE; PFANDER, 1998), sendo
extensivamente utilizado na indústria alimentícia. A bixina, lipossolúvel, tem sido utilizada
como corante em queijos, sorvetes, manteigas, iogurtes, embutidos, salgadinhos, molhos e
massas (MERCADANTE; PFANDER, 1998; SILVA et al., 2009b). Além disso, é o único
corante que proporciona a intensa coloração laranja nos queijos "cheddar" e "prato", em
virtude de suas propriedades únicas de se ligar, de forma estável, às moléculas de caseína.
Bixina também apresenta uma estabilidade superior, comparativamente, ao beta-caroteno e a
páprica quando adicionada em massas e cereais matinais. Na indústria de cosméticos é usada
em produtos como batons, protetores e bronzeadores solar. Na indústria têxtil, é usada na
coloração de couros e de fibras. Aplicações industriais de bixina ainda incluem o seu uso em
ceras para pisos, vernizes e lustres de móveis e sapatos. Atualmente, dentre os corantes
aditivos naturais, bixina é o segundo em importância econômica, após o caramelo, sendo
comparativamente mais barato (MERCADANTE; PFANDER, 1998).
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B. orellana apresenta grande diversidade de tipos cultivados e adaptabilidade
edafoclimática, sendo cultivada em quase todas as regiões do Brasil (SÃO JOSÉ et al., 1992).
Segundo Mantovani et al. (2010), em 2008 os plantios comerciais no país ocupavam
aproximadamente 12 mil hectares, com produção de cerca de 12 mil toneladas anuais (IBGE,
2008). Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de grãos, a produção brasileira de
B. orellana ‘in natura’ é insuficiente para suprir o mercado interno (FRANCO et al., 2002;
HARDER, 2005). Na região Nordeste do Brasil, a cultura de B. orellana apresenta grande
importância para o desenvolvimento socioeconômico. Nessa região, 78% do cultivo de B.
orellana provêm da agricultura familiar, sob condições de sequeiro, com reduzidos custos de
implantação, se comparados a outras culturas. Na região Nordeste, a maior proporção (80%)
do corante extraído das sementes é comercializada no mercado interno para a produção de
colorau/colorífico e corantes, e o restante (20%) destinado a exportação (ANSELMO et al.,
2008). A América Latina contribui com 60% da produção mundial, sendo Brasil e Peru os
maiores produtores e exportadores de sementes de B. orellana. O preço das sementes pode
atingir até US$ 2.000,00 por tonelada, variando com a produção mundial e com o conteúdo de
bixina, que deve ser superior a 2,7%. Europa, EUA e Japão são os maiores importadores de
sementes de B. orellana (MANTOVANI et al., 2010).
O consumo de colorífico é mais popular na região Nordeste do Brasil ou em áreas de
maior concentração da população nordestina, pela tradição no consumo deste corante natural
na sua culinária. Em 2000, foi estimado em 1.200 t o consumo de colorífico no Brasil. Para o
segmento de condimentos, especiarias e temperos, o colorífico representa 44,6%, seguido da
pimenta-do-reino com 35,4%, a canela 4,1%, o cominho 4,0% e 11,9% para a pimenta com
cominho, bicarbonato, orégano, louro, erva doce, cravo, camomila e outros. Em 2001,
estimava-se em 1.600 t de colorífico consumido anualmente (FRANCO, 2004). Esse
incremento no consumo interno do corante, também é observado no mercado externo, sendo
em função do aumento da demanda por alimentos coloridos com corantes naturais, assim
como pelas indústrias de cosméticos, farmacêutica e têxtil. Há uma tendência de crescimento
do mercado de corantes naturais, sendo o urucum (bixina) o principal, tanto no mercado
interno como externo. No Brasil, há 35 indústrias produtoras de corantes, das quais 54,2% são
produtoras de corantes naturais. Dentre os corantes naturais, aquele oriundo de B. orellana é o
mais produzido e utilizado (FRANCO, 2002).
No Brasil, B. orellana também é explorada comercialmente como planta ornamental,
pela beleza e colorido de suas flores, além de ser considerada medicinal (TORRES;
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BEZERRA NETO, 2009). É utilizada na medicina popular, principalmente para combater
doenças coronarianas, afecções do estômago e intestino, afecções respiratórias, queimaduras e
como afrodisíaco (LORENZI; MATOS, 2008). A ação da bixina e da norbixina sobre a
redução do colesterol foi estudado por Lima et al. (2001), conforme discutido por Harder
(2005). A bixina apresentou melhor efetividade na redução do colesterol e na manutenção dos
níveis de colesterol-HDL mais elevados. Estes resultados são promissores, demonstrando que
após estudos mais conclusivos estas substâncias poderão ser utilizadas como fármacos no
tratamento ou prevenção de doenças provocadas pelo alto colesterol.

2.3. Rota da biossíntese de carotenóides (bixina)

Os carotenóides são importantes pigmentos isoprenóides (C40), sintetizados pelas
plantas e certas algas, bactérias e fungos (ZHANG et al., 2009). São os pigmentos mais
abundantes na natureza e apresentam cadeia poliênica contendo mais de 15 ligações duplas
conjugadas (OHMIYA, 2009), a qual absorve luz e confere a cor característica dos
carotenóides (MATTHEWS; WURTZEL, 2007). Nos organismos fotossintetizantes, os
carotenóides são essenciais como componentes do sistema coletor de luz e na proteção do
aparato fotossintético contra danos fotooxidativos. Há mais de 700 carotenóides identificados
(OHMIYA, 2009), os quais promovem a cor de muitas flores e frutos que variam do amarelo
ao vermelho (OHMIYA, 2009; YAMAMIZO et al., 2010), sendo essa cor responsável pela
atração de polinizadores e dispersores de sementes.
Os carotenóides são derivados da via de biossíntese de isoprenóides, que se inicia a
partir da condensação de um intermediário de cinco carbonos, isopentenil pirofosfato (IPP) e
seu isômero dimetilalil pirofosfato (DMAPP) (SUZUKI et al., 2009; YAMAMIZO et al.,
2010). Os isoprenóides podem ser sintetizados nas plantas por meio de duas diferentes vias:
(i) do ácido mevalônico (AMV) e (ii) do ácido não-mevalônico ou do 2C-metil-D-eritritol-4fosfato (MEP) (NAMIN et al., 2009). Sob condições fisiológicas normais, as duas vias são
compartimentalizadas. Os isoprenóides citoplasmáticos e mitocondriais são sintetizados pela
via do AMV. Nos plastídeos, os isoprenóides são sintetizados pela via do MEP (NAMIN et
al., 2009). Durante muitos anos acreditava-se que a via do AMV era a única rota para a
biossíntese do IPP e DMAPP. Essa rota é iniciada pela condensação de três moléculas de
acetil-CoA formando 3-hidroxy-3-metilglutaril-CoA. Na sequência, esse último intermediário
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passa por redução, fosforilação e por fim descarboxilação, produzindo um ‘pool’ de IPP.
Alguns IPPs são então isomerizados, produzindo DMAPP (HUNTER, 2007).
A via do MEP inicia-se com a condensação do piruvato e do gliceraldeído 3-fosfato,
produzindo 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DOXP), numa reação catalisada pela sintase do
DOXP. A DOXP é convertida a MEP, o primeiro precursor dos isoprenóides dos plastídios,
pela ação da redutoisomerase da DOXP. Com a conversão do MEP em hidroximetilbutenil
pirofosfato (HMBPP), após quatro passos, a enzima redutase do HMBPP converte HMBPP
em IPP e DMAPP (CARRETERO-PAULET et al., 2006; HUNTER, 2007). Quatro moléculas
de IPP são condensadas formando a molécula de geranilgeranil pirofosfato (C20) (GGPP), o
precursor imediato da rota biossintética de carotenóides. A união de duas moléculas de GGPP
origina o primeiro carotenóide da rota biossintética, o fitoeno (C40), numa reação catalisada
pela sintase do fitoeno (PSY) (Fig. 2.1) (BOGBO et al., 1988; BUSH et al., 2002;
CUNNINGHAM; GANTT, 1998).
Na maioria das plantas apenas um gene PSY tem sido encontrado. No entanto, dois
diferentes genes expressos, PSY1 e PSY2, têm sido observados em Solanum lycopersicum
(WECHTER et al., 2008) e Nicotiana tabacum (TAO et al., 2007). Tao et al. (2007)
informaram que o genoma de citros também pode apresentar duas cópias do gene PSY. Em
estudos posteriores, Chen et al. (2010) descreveram a existência de pelo menos quatro
membros de PSY em citros, ao analisar as famílias gênicas envolvidas na biossíntese de
carotenóides. O gene PSY1 é responsável pela biossíntese de carotenóides durante o
amadurecimento de frutos de S. lycopersicum (WECHTER et al., 2008) e citros (TAO et al,
2007), enquanto o PSY2 é responsável pela formação de carotenóide nos tecidos contendo
cloroplastos nas folhas e nos frutos verdes (WECHTER et al., 2008; TAO et al, 2007). Isso
foi evidenciado quando a expressão antisenso do PSY1 alterou a composição de carotenóide
no fruto de S. lycopersicum, mas não nas folhas; e quando um fruto mutante, PSY1 defectivo,
apresentou coloração amarela (BUSH et al., 2002).
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Figura 2.1- Rota biossintética dos carotenóides em plantas. Setas azuis, enzimas
carotenogênicas; setas vermelhas, enzimas envolvidas na rota de biossíntese da bixina. GGPS:
sintase do geranil-geranil pirofosfato; PSY: sintase do fitoeno; PDS desaturase do fitoeno;
ZDS: desaturase do ζ-caroteno; CRTISO: isomerase do carotenóide; ε-LCY: ε-ciclase do
licopeno; β-LCY: β-cilcase do licopeno; LCD: dioxigenase de clivagem do licopeno; BADH:
desidrogenase da bixina aldeído; nBMT: metiltransferase da norbixina. Figura adaptada de
GIULIANO et al., 2003b; MENDES, 2010.
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Genes parálogos também foram caracterizados na família das gramíneas. Nessa
família, a PSY é considerada uma enzima que controla o acúmulo de carotenóide no
endosperma. Apenas o gene PSY1 apresentou associação com o conteúdo do pigmento
amarelo do endosperma de Zea mays e de Triticum comum e ‘durum’ (HE et al., 2009;
WANG et al., 2009). Em Oryza sativa um terceiro gene PSY (OsPSY3) foi caracterizado.
Enquanto os genes PSY1 e PSY2 estão sob controle do fitocromo e envolvidos na biossíntese
de carotenóides, o PSY3 não é afetado pela luz e não apresenta diferença tecido-específico.
Esse último gene é induzido, especialmente nas raízes, sob estresses salino e hídrico,
condições que promovem aumento da biossíntese de ABA (WELSCH et al., 2008).
A formação do fitoeno, precursor de todos os carotenóides (CUNNINGHAM, 1998), é
considerada um passo limitante no acúmulo de carotenóides (WANG et al., 2009; HE et al.,
2009). A cadeia poliênica do fitoeno, um carotenóide sem cor, passa por desaturações e
rearranjos isoméricos das duplas ligações (conversão de configurações cis a trans), até formar
o licopeno. Essas reações são catalisadas pela desaturase do fitoeno (PDS), desaturase do ζcaroteno (ZDS) e isomerase do carotenóide (CRTISO) (YAMAMIZO et al., 2010) (Fig. 2.1).
O licopeno (C40) é considerado o precursor de bixina (BOUVIER et al., 2003a;
BRITTON, 1998; JAKO et al., 2002; MERCADANTE et al., 1997). Em um elegante estudo
envolvendo técnicas de biologia molecular e sistema de complementação bacteriana, os genes
envolvidos na biossíntese de bixina foram clonados e funcionalmente caracterizados por
Bouvier et al. (2003a). Os três genes que mediam a modificação oxidativa do licopeno,
produzindo o apocarotenóide monometil éster carboxílico, a bixina, foram transferidos para
uma cepa de E. coli engenheirada para produzir licopeno e outros substratos (MATTHEWS;
WURTZEL, 2007). A reação de biossíntese de bixina envolve a ação seqüencial da
dioxigenase de clivagem do licopeno (BoLCD), da desidrogenase da bixina aldeído
(BoBADH) e da metiltransferase da norbixina (BonBMT), numa série de reações procedendo
a partir de licopeno (Fig. 2.1).
A primeira enzima envolvida na biossíntese de bixina é a BoLCD, que pertence a
família das dioxigenases de clivagem do carotenóide (CCD) (GIULIANO et al., 2003b). As
CCDs clivam carotenóides em posições específicas das duplas ligações, formando os diversos
apocarotenóides (HUANG et al., 2009; RUBIO et al., 2008). A primeira enzima descrita por
clivar carotenóides foi a viviparous14 (VP14), uma dioxigenase do 9-cis-epoxicarotenoide
(NCED), envolvida na biossíntese de ABA. No genoma de Arabidopsis thaliana foram
identificadas nove genes similares ao VP14 (GIULIANO et al., 2003a; HUANG et al., 2009;
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OHMIYA, 2009). Os ortólogos em outras espécies de plantas são nomeados de acordo com
sua homologia a um dos genes de Arabidopsis (HUANG et al., 2009). Cinco desses genes
apresentam a mesma atividade do VP14, sendo denominados NCED 2, 3, 5, 6 e 9 (TAN et al.,
2003; VOGEL et al., 2008). As sequências dos outros quatro genes apresentam baixa
homologia com as sequências dos NCEDs (OHMIYA, 2009) e têm sido denominados de
CCDs (CCD1, 4, 7 e 8), para distingui-los daqueles envolvidos na biossíntese de ABA
(VOGEL et al., 2008). As CCDs atuam em diversos processos fisiológicos (LLG et al., 2009),
tendo sido demonstrado o envolvimento de CCD4 na formação de apocarotenóides
específicos responsáveis pela cor, sabor e aroma de frutos e flores de uma variedade de
espécies vegetais (OHMIYA, 2009). As enzimas pertencentes a família CCD4 apresentam um
domínio N-terminal que as direcionam aos plastídios (RUBIO et al., 2008).
A BoLCD cliva, exclusivamente, substratos acíclicos, não aceitando β-caroteno e
zeaxantina (KLOER; SCHULZ, 2006). A BoLCD cliva o trans-licopeno nas posições 5,6 e
5’,6’, sendo esse o primeiro passo para a produção de bixina. O dialdeído (C24) resultante da
ação da BoLCD é então oxidado a um diácido correspondente e, posteriormente, esterificado
em uma das extremidades formando a bixina (KLOER; SCHULZ, 2006).
A BoLCD, assim como a CsZCD (dioxigenase de clivagem da zeaxantina de C.
sativus), é significantemente menor do que as CCDs já isoladas. A BoLCD e a CsZCD
apresentam alta identidade (97%) de sequência em nível de nucleotídios e de aminoácidos,
sendo isso surpreendente, uma vez que essas enzimas pertencem a diferentes espécies e
catalisam a clivagem de diferentes duplas ligações (AUDRIDGE et al., 2006).
A segunda reação da rota da biossíntese de bixina é catalisada pela enzima
desidrogenase do aldeído (BADH). As BADHs compõem uma super-família de proteínas que,
em plantas, estão divididas em 11 famílias. Considerando a sua importância, a função
fisiológica dessas enzimas tem sido pouco estudada. No entanto, sabe-se que: (i) algumas
BADH apresentam especificidade por seus substratos, enquanto outras atuam sobre um amplo
espectro de substratos; (ii) catalisam a oxidação irreversível de aldeídos aos ácidos
carboxílicos correspondentes e (iii) ocorrem em vários compartimentos subcelulares,
incluindo citosol, mitocondrio, plastídios e microssomos (GIULIANO et al., 2003b; SHIN et
al., 2009; WEI et al., 2009). As BADHs estão envolvidas em várias rotas metabólicas, uma
vez que a rápida oxidação do aldeído intracelular é essencial, devido a sua natureza altamente
reativa (GIULIANO et al., 2003b). Embora indispensáveis, os aldeídos são quimicamente
reativos e tóxicos ao organismo (SHIN et al., 2009).
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A terceira e última enzima envolvida na biossíntese de bixina é a metiltransferase da
norbixina (nBMT), que converte norbixina em bixina. As reações envolvendo a transferência
de grupo metil ocorrem em diversos processos do metabolismo celular das plantas. O genoma
vegetal possui mais de 100 genes codificando várias metiltransferases. As O-metiltransferases
(OMTs) constituem uma grande família de enzimas que metilam o átomo de oxigênio de uma
variedade de metabólitos celulares. Essas enzimas apresentam importantes funções na
biossíntese de lignina, assim como de produtos farmacologicamente ativos e compostos
antimicrobianos (fitoalexinas). Dessa forma, apresentam-se importantes na tolerância das
plantas ao estresse e na resistência a doenças, atuando na interação da planta ao ambiente
(FRICK; KUTCHAN, 1999; LAM et al., 2007). Dentre as OMTs, a do ácido cafeico (COMT)
e a do cafeoil-CoA (CCOMT) são as mais estudadas, estando ambas envolvidas na biossíntese
de lignina (WU et al., 2003) e são alvo de inúmeras pesquisas genéticas (LOUIE et al., 2010).
Poucas metiltransferases estão envolvidas na metilação de grupos carboxílicos, como a
nBMT. Essas enzimas formam uma família na qual a metiltransferase do ácido salicílico foi a
primeira a ser isolada. Outros membros dessa família são a metiltransferase do jasmonato e
várias outras metiltransferases envolvidas na biossíntese de cafeína. A nBMT de Bixa é o
primeiro membro dessa família que esterifica um composto isoprenóide (GIULIANO et al.,
2003b; RAMAMOORTHY et al., 2010). As OMTs do flavonóide e isoflavonóide, do ácido
salicílico, da norbixina e várias outras têm sido caracterizadas em nível molecular e
bioquímico, permitindo elucidar vias de biossíntese de diversos metabólitos celulares de
interesse e manipular sua produção.
O licopeno é precursor da bixina, assim como dos carotenos. A ciclização das
extremidades do licopeno produz os carotenos, numa reação catalisada pela β-ciclase do
licopeno (LCYB) e/ou ε-ciclase do licopeno (LCYE). Nesse ponto ocorre uma ramificação da
rota de biossíntese de carotenóides (Fig. 2.1), levando a formação de carotenóides com um
anel ε e um β (α-caroteno e seus derivados e ε,β-carotenóides) ou dois anéis β (β-caroteno e
seus derivados β,β-carotenóides) (YAMAMIZO et al., 2010; ZHANG et al., 2009). Na
sequência, os carotenos podem passar por reações que envolvem oxigênio e produzir
xantofilas, cetocarotenóides e apocarotenóides (MATTHEWS; WURTZEL, 2007).
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2.4. Regulação da biossíntese de carotenóides em plantas

Os carotenóides representam um grupo diverso de pigmentos distribuídos na natureza
que contribuem para as cores vermelha, laranja e amarela encontrada em muitas flores e frutos
(CAZZONELLI; POGSON, 2010; LU; LI, 2008). A cor característica de muitos pássaros,
insetos e invertebrados marinhos é devida à presença de carotenóides, adquiridos da dieta.
Esse nutriente essencial também é fornecido a humanos e animais pela dieta e apresenta
grandes benefícios à saúde. Comercialmente, os carotenóides são utilizados como corantes de
alimentos e em suplementos nutricionais, com um valor comercial estimado em US$935
milhões em 2005 (FRASER; BRAMLEY, 2004). Diante da grande relevância dos
carotenóides, diversas pesquisas sobre o seu metabolismo vêm sendo desenvolvidas,
promovendo significante progresso no entendimento da biossíntese, catabolismo e sobre os
fatores que regulam sua formação e deposição nas plantas (FRASER; BRAMLEY, 2004; LU;
LI, 2008).
A função dos carotenóides no desenvolvimento e adaptação das plantas sugere que sua
biossíntese é coordenada com outros processos de desenvolvimento, como formação dos
plastídios, germinação de sementes, florescimento, desenvolvimento dos frutos, fotossíntese e
resposta a estímulos ambientais (BRAMLEY, 2002; FRASER; BRAMLEY, 2004; LI et al.,
2008b). A biossíntese de carotenóides, em tecidos fotossintetizantes, flores e frutos, é
regulada por mecanismos distintos. Nos tecidos fotossintetizantes, a biossíntese é regulada
coordenadamente a outros processos de montagem do aparato fotossintético. Apesar de
muitos processos metabólicos associados aos cloroplastos apresentarem regulação mediada
por luz, para a biossíntese de carotenóides isso não é necessariamente uma regra geral (LU;
LI, 2008). Com o desenvolvimento da cor da flor e o amadurecimento do fruto, a regulação da
transcrição de genes relacionados a carotenóides parece ser o principal mecanismo pelo qual a
biossíntese e acúmulo de carotenóides são regulados (LU; LI, 2008). Durante o
amadurecimento de frutos de S. lycopersicum, foi verificado que concomitantemente ao
aumento da expresssão dos genes PSY e PDS, que produzem licopeno, ocorreu redução dos
níveis de mRNAs dos genes LCY-B e LCY-E, que utilizam licopeno como substrato
(FRASER; BRAMLEY, 2004). A PSY é considerada a enzima regulatória mais importante da
via de biossíntese de carotenóides. Transcricionalmente, os genes PSY respondem a ABA, alta
luminosidade, estresse salino, seca, temperatura, fotoperíodo e, pós-transcricionalmente, a
regulação ocorre por mecanismos de ‘feedback’. Alguns organismos apresentam mais de uma
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PSY, as quais apresentam expressão tecido específica e respostas específicas a estímulos
ambientais (CAZZONELLI; POGSON, 2010; LI et al., 2008a). A PSY3 de O. sativa e Z.
mays controla a biossíntese de carotenóides nas raízes em resposta a estresses abióticos
(CAZZONELLI; POGSON, 2010; LI et al., 2008; WELSCH et al., 2008b). Foi observada
uma relação positiva entre a abundância de transcritos do gene PSY3 e aumento do fluxo de
carotenóides e ABA nas raízes de Z. mays, quando submetido à seca e a salinidade. O rápido
desaparecimento do mRNA de PSY2 e PSY3 após a reidratação indica a ocorrência de um
controle em níveis de estabilidade do mRNA e/ou transcricional (CAZZONELLI; POGSON,
2010; LI et al., 2008b; LU; LI, 2008; WELSCH et al., 2008).
O acúmulo de carotenóides nos tecidos fotossintetizantes tem sido definido pela taxa
de biossíntese e o ritmo do ‘turnover’, o qual é presumivelmente lento em decorrência das
folhas senescentes. Entretanto, os dados recentemente obtidos pela utilização de
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demonstraram que a biossíntese e o ‘turnover’ são muito maiores do que o esperado
(CAZZONELLI; POGSON, 2010). O ‘turnover’ de carotenóides pelas CCDs não apenas
produz importantes moléculas de apocarotenóides, mas também ajuda a manter um nível
estável de carotenóides nas plantas. A expressão das CCDs apresenta relação inversa ao
acúmulo de carotenóides (OHMIYA et al., 2006). Diversos experimentos têm demonstrado
que o acúmulo de carotenóides é determinado pela taxa de degradação pelas CCDs, que
apresentam diferentes preferências por substratos (CAZZONELLI; POGSON, 2010).
A biogênese de plastídios é um importante mecanismo pelo qual a biossíntese e o acúmulo de
carotenóides são regulados nas plantas (LU; LI, 2008). Esse mecanismo está associado com o
aumento da deposição de carotenóides (FRASER; BRAMLEY, 2004), sendo isso
demonstrado pela expressão heteróloga do gene Or de Brassica oleracea. A mutação do gene
Or em B. oleracea promove a indução da diferenciação de proplastídio ou outros plastídios
sem cor em cromoplasto, que atua como dreno, promovendo a biossíntese e acúmulo de
carotenóides (LU; LI, 2008).
Outro modo de regulação da biossíntese de carotenóides é pelo seqüestro dos produtos
finais dessas vias. Esse mecanismo ocorre de maneira diferente nos cloroplastos e
cromoplastos. Nos cloroplastos, os carotenóides estão associados aos complexos coletores de
luz. Os carotenóides estão suscetíveis a associarem-se a proteínas ligadas a clorofilas,
formando complexos proteína-pigmento (LU; LI, 2008). Nos cromoplastos, o seqüestro de
carotenóides pode ocorrer por diferentes mecanismos. O produto final da rota de biossíntese
de carotenóides pode estar associado a proteínas como em Capsicum, ou na forma de cristais,
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como ocorre com o licopeno em S. lycoperrsicum (FRASER; BRAMLEY, 2004). Grandes
quantidades de estruturas seqüestrando carotenóides, associadas com o alto nível de acúmulo
de carotenóides, foram encontradas em Daucus carota e no mutante Or de B. oleracea (LU;
LI, 2008).
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CAPÍTULO 1

Unraveling new genes associated with seed development and metabolism in Bixa
orellana L. by expressed sequence tags (ESTs) analysis
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Table S1. Primer sequences used for quantitative real-time PCR.
Clones

Sequences

BoCCD forward

5’- GCGAAGTTGGAAGCAGATTCTT-3’

BoCCD reverse

5’-ACATGGAATCCCCACTATTTTCA-3’

BoOMT forward

5’-GGAGTCCCAGGTTCATTTTATAATCG-3’

BoOMT reverse

5’-GTCCTTTAGGAACTTGACTTAGCCA-3’

Bo18S forward

5’-CGCAACACCGGCATAAGG-3’

Bo18S reverse

5’-CCGATCGGCCATTTTGG-3’
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Fig. S1. Distribution of contigs based on their EST number.

35

Number of contigs

30

35%

25
20
18%
15
12%
10

10%

9%

5%

5

2%

4%

4%
1%

0
2

3

4

5

6

7

8

9

Number of ESTs in contigs

31

10-25 50-58

Fig. S2. Distribution of contig length.
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Fig. S3. Annotation results summary for cDNA library of Bixa orellana seeds.
700

651

649

Number of ESTs

600
500

464

400
326

310

300
185

200

138

100
0

16

2

33

Fig. S4. Significance of EST similarity search using BLASTX.
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CAPÍTULO 2

Caracterização da seqüência deduzida de aminoácidos e do perfil de expressão de genes
candidatos da biossíntese de bixina em Bixa orellana L.
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RESUMO

Bixa orellana é a única fonte do pigmento natural bixina, cujo precursor é o licopeno. A
primeira reação de biossíntese do licopeno envolve a sintase do fitoeno (PSY), uma enzima
regulatória do processo de biossíntese e acúmulo de carotenóides. Em B. orellana, a
seqüência parcial de um gene codificando para PSY (BoPSY) encontra-se disponível no
GenBank do NCBI. Outros dois genes candidatos da biossíntese de bixina, BoCCD e BoOMT,
foram previamente identificados na biblioteca de ESTs de sementes de B. orellana descrita no
primeiro Capítulo e preliminarmente caracterizados. No presente estudo, as seqüências
deduzidas de aminoácidos codificadas por esses genes e seus perfis de expressão em
diferentes órgãos foram caracterizados. BoCCD apresentou dois domínios conservados,
ambos com funções de dioxigenase e de oxidoredutase. Na BoOMT foi identificado um
domínio com função de O-metiltransferase. BoPSY apresentou elevada homologia de
sequência com seu ortólogo de Arabidopsis thaliana (AtPSY). Os resultados da análise de
expressão gênica demonstraram um aumento da expressão de BoCCD e BoOMT e uma
redução da expressão de BoPSY concomitantemente ao avanço do processo de maturação das
sementes. Os dois primeiros genes também foram altamente expressos em folhas, enquanto
não foi observada expressão de BoPSY nesse órgão. Em raízes cultivadas ‘in vitro’, BoPSY
apresentou elevados níveis de expressão. Esses resultados permitiram concluir que os
domínios conservados definem a provável função e a família de proteínas específicas. Os
genes em estudo apresentaram perfis de expressão variados nos diferentes órgãos estudados e
ao longo do processo de desenvolvimento.
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Palavras-chave: dioxigenase de clivagem do carotenóide 4; O-metiltransferase do ácido
cafeico; sintase do fitoeno, urucum.
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4.1. INTRODUÇÃO

A bixina é um apocarotenóide monometil éster carboxílico (MERCADANTE;
FANDER, 1998), cujo precursor é o licopeno (BOUVIER et al., 2003a; BRITTON et al.,
1998; JAKO et al., 2004). O licopeno, como todos os demais pigmentos carotenóides, é
formado a partir da condensação de duas moléculas de geranilgeranil pirofosfato (GGPP),
produzindo o fitoeno, por ação da sintase do fitoeno (PSY) (FRASER et al., 1999). O gene
que codifica para a PSY é considerado essencial no processo de biossíntese e acúmulo de
carotenóides, por controlar o fluxo da rota biossintética de carotenóides (WANG et al., 2009).
Variações no número de genes PSY têm sido encontradas nas diferentes espécies vegetais
estudadas. Comparativamente a outras espécies vegetais, citros apresenta o maior número (4),
de membros da família PSY já relatado (CHEN et al., 2010). Três membros da família PSY
têm sido encontrados em Sorghum bicolor, O. sativa e Z. mays, dois membros em S.
lycopersicum e N. tabacum e apenas um membro na maior parte das espécies estudadas
(CHEN et al., 2010; LI et al., 2008; WELSH et al., 2008).
Apesar de B. orellana ser uma espécie de importância econômica relevante, dados de
caracterização de seu transcriptoma são escassos. Jako et al. (2002), investigaram a rota de
biossíntese de carotenóides, em B. orellana, pela análise de 870 ESTs oriundos de uma
biblioteca subtrativa de cDNA de sementes. Soares et al. (2011), reportaram a análise de 792
clones gerados de uma biblioteca de cDNA não normalizada de sementes em
desenvolvimento de B. orellana, fornecendo informações sobre os principais processos
metabólicos e os genes relacionados. A maioria dos genes identificados nessa biblioteca são
os primeiros representantes de suas famílias gênicas em B. orellana. Dois genes identificados
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nesse estudo foram demonstrados pertencerem as famílias das dioxigenases de clivagem do
carotenóide, subclasse 4 (CCD4) e da O-metiltransferase do ácido caféico (COMT).
A CCD4 é uma enzima localizada nos plastídios, pouco caracterizada, cuja função
biológica nas plantas ainda não é clara. Os dados da literatura mostram que em
Chrysanthemum x morifolium, citros e C. sativus há duas isoformas de CCD4 (OHIMYA et
al., 2006; RUBIO et al., 2008) e que em C. morifolium a isoforma “a” (CmCCD4a) contribui
para a formação da cor branca nas pétalas pela degradação dos carotenóides (OHMIYA et al.,
2006; YAMAMIZO et al., 2010). Entretanto, os dados disponíveis não permitem concluir se
esse mecanismo é aplicado em outras espécies (YAMAMIZO et al., 2010). Por sua vez, a
COMT pertence à grande família das O-metiltransferases (OMTs), que tem sido envolvida na
biossíntese de lignina e de metabólitos celulares (HAN et al., 2007). Em Rosa chinensis,
foram identificadas duas isoformas de COMT (RcOMT1 e RcOMT2), sendo a RcOMT1
altamente expressa nos órgãos florais, produzindo compostos voláteis relacionados ao aroma.
Diferentemente da RcOMT1, a RcOMT2 não apresenta expressão em um tecido específico
(WU et al., 2003).
O presente estudo teve como objetivos analisar a seqüência de aminoácidos deduzida e
o perfil de expressão dos genes BoCCD, BoOMT e BoPSY em diferentes órgãos de B.
orellana, como um primeiro passo em direção à caracterização de novos genes candidatos da
biossíntese de bixina em B. orellana.
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4.2. MATERIAL E MÉTODOS

4.2.1. Material Vegetal
Amostras de folhas e sementes foram colhidas de plantas de B. orellana var. ‘Bico-dePato’, de 14 anos de idade, mantidas em um campo experimental na Universidade Federal de
Viçosa, MG, Brasil. Foi colhida a terceira folha a partir da extremidade do ramo, sendo essa
em fase de desenvolvimento, tenra e de cor verde. As sementes foram colhidas em quatro
diferentes estádios de desenvolvimento, os quais foram caracterizados como: (I) 14 dias após
a antese (d.a.a.), sementes de cor branca; (II) 28 d.a.a., sementes de cor rósea; (III) 42 d.a.a,
sementes de cor vermelho e (IV) 63 d.a.a., sementes de cor vermelho intenso (SOARES et al.,
2011). Depois de colhidas, as amostras de folhas e sementes foram imediatamente
submergidas em reagente de estabilização de RNA, RNAlaterTM (Qiagen, USA), incubadas
por uma noite a 4oC, e, então, mantidas a -20oC até o uso. As amostras de raízes foram
oriundas de hipocótilos de B. orellana transformados pela inoculação de Agrobacterium
rhizogenes. As raízes emitidas dos hipocótilos transformados foram retiradas e cultivadas em
meio de cultura MS sólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962), suplementado com canamicina a
100 mg L-1 e timentin a 300 mg L-1, em condições de fotoperíodo 16 h claro/8 h escuro, a
25oC. Em condições assépticas, as raízes foram coletadas, lavadas com PBS 1×, pH 7,2,
previamente resfriado e imediatamente submergidas em N2 liquído e armazenadas a -80oC até
o uso.
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4.2.2. PCR em tempo-real (qPCR)

O RNA total foi extraído das amostras seguindo o protocolo descrito por Rodrigues et
al. (2007) (ANEXO 1). As amostras de RNA foram tratadas com DNase I (Amersham
Biosciences, EUA) e a ausência de resíduos de DNA genômico foi confirmada por PCR
usando ‘primers’ para o gene endógeno 18S rRNA. Em seguida, as amostras foram
quantificadas por espectrofotometria e a qualidade foi definida pela relação A260/A280 e
A260/A230. A qualidade e integridade do RNA extraído também foram visualizadas por
eletroforese em gel de agarose a 1% (p/v). A primeira fita de cDNA foi sintetizada por
transcrição reversa do RNA total, usando o ‘kit First Strand cDNA Synthesis’ (Fermentas,
USA), como descrito pelo fabricante.
O padrão de expressão dos genes BoCCD, BoOMT e BoPSY foi investigado nas
diferentes amostras por qPCR. O gene B. orellana 18S rRNA (Bo18S) foi selecionado como
controle endógeno, sendo os ‘primers’ desenhados de acordo com as seqüências de ESTs
descritas por Soares et al. (2011). Os ‘primers’ referentes ao gene alvo BoPSY foram
desenhados com base na sequência conservada, definida por meio de alinhamento múltiplo
(ClustalW) de ESTs de B. orellana e de outras espécies disponíveis no GenBank do NCBI.
‘Primers’ específicos foram gerados para cada gene usando o programa ‘Primer Express 2.0’
(‘Applied Biosystems’, USA), conforme segue:
BoCCD-F- 5’GCGAAGTTGGAAGCAGATTCTT3’;
BoCCD-R- 5’ACATGGAATCCCCACTATTTTCA3’;
BoOMT-F- 5’GGAGTCCCAGGTTCATTTTATAATCG3’;
BoOMT-R- 5’GTCCTTTAGGAACTTGACTTAGCCA3’;
BoPSY-F- 5’CCTTTCGATATGCTTGATGCTGC3’;
BoPSY-R- 5’TCATCAATCCGACGGTTCCA3’;
Bo18S-F- 5’CGCAACACCGGCATAAGG3’;
Bo18S-R- 5’CCGATCGGCCATTTTGG3’
A abundância dos mRNAs foi quantificada usando o ABI Prism 7500 e o programa
‘Sequence Detection System’, versão 1.6.3 (‘Applied Biosystems’, USA). Todas as reações
de qPCR foram realizadas em triplicatas, contendo 75-100 ng de cDNA, 200 nM de cada
‘primer’, 2 μL de ‘SYBR Green’ 1× (‘Applied Biosciences’, USA), tampão de PCR 1×, 200
mM de dNTPs, 3 mM de MgCl2, 1/2 Rox 50×, 1U de Platinum®Taq DNA Polimerase
(Invitrogen, USA) e água Milli-Q estéril para um volume final de 20 μL. O PCR quantitativo
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foi realizado usando os seguintes passos: (1) ativação da Taq DNA polimerase a 50°C por 2
min, (2) desnaturação inicial a 95°C por 10 min, (3) desnaturação a 95ºC por 15 s, (4)
anelamento a 60°C por 30 s e (5) extensão a 60°C por 1 min. Os passos 3-5 foram repetidos
por 40 ciclos. Reações controle sem cDNA (NTC – ‘Non-template control’) também foram
realizadas em triplicatas para cada par de ‘primer’ e duas repetições biológicas foram
utilizadas em todo o experimento. Para verificar a formação de apenas um único produto de
PCR gerado para o transcrito amplificado, os dados de cada amostra foram subsequentemente
analisados usando o programa ‘Dissociation Curve 1.0’ (‘Applied Biosystems’, USA). O
nível de expressão relativa de cada gene foi representado pela quantificação relativa (RQ),
calculado pelo método 2–Ct (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). O teste t, foi realizado para
comparar o nível de expressão obtido para cada gene em diferentes estádios de
desenvolvimento das sementes e das folhas.

4.2.3. Análise das sequências

As sequências de nucleotídeos dos genes BoCCD e BoOMT foram obtidas pelo
sequenciamento de ESTs de uma biblioteca de sementes em desenvolvimento, construída no
Laboratório de Genômica do Centro de Biotecnologia e Genética (CBG) da UESC (Capítulo
1). A tradução das sequências foi realizada utilizando a ferramenta ‘translate’ (ExPASy) e a
matriz de leitura foi identificada utilizando o programa ORFFinder. A sequência de
aminoácidos da enzima BoPSY foi deduzida a partir da sequência de nucleotídeos obtida no
GenBank do NCBI (acesso GenBank: AY613925, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). O
alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos foi realizado utilizando o programa
ClustalW (THOMPSON et al., 1994). O dendrograma foi gerado usando o método ‘Neighborjoining’ (SAITOU; NEI, 1987), com opção de ‘bootstrap’ de 1000 repetições, utilizando o
programa MEGA4 (TAMURA et al., 2007). A identificação de domínios conservados foi
investigada utilizando o programa ProDom (ExPASy).
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4.3. RESULTADOS

Análise das seqüências de BoCCD, BoOMT e BoPSY

As sequências preditas das proteínas BoCCD e BoOMT avaliadas no presente estudo,
juntamente com sequências homólogas destas proteínas de outras espécies vegetais, foram
previamente alinhadas para comparação e análise de similaridade (SOARES et al., 2011). Os
resultados obtidos demonstraram que BoCCD é membro da subclasse 4 das CCDs e que o
BoOMT é membro da família da O-metiltransferase do ácido caféico. Para aprofundar o
conhecimento, o presente estudo visou caracterizar as seqüências de aminoácidos codificadas
por esses genes.
A sequência deduzida do segmento de cDNA de BoCCD conteve 111 aminoácidos e
foi alinhada a outras cinco CCDs4, à CsZCD (dioxigenase de clivagem da zeaxantina de C.
sativus) e à BoLCD (dioxigenase de clivagem do licopeno de B. orellana), utilizando o
programa ClustalW (Fig. 4.1). Dentre as CCDs4 alinhadas, BoCCD apresentou a mais alta
similaridade com CcCCD4b (dioxigenase de clivagem do carotenóide de Citrus clementina,
subclasse 4), uma proteína completa com 560 aminoácidos. As sequências de aminoácidos de
BoCCD e CcCCD4b apresentaram 61% de identidade e no alinhamento dessas foi possível
identificar os domínios conservados existentes na proteína de B. orellana. A CcCCD4b possui
nove domínios identificados utilizando o programa ProDom (ExPASy), dos quais dois são
conservados na porção da BoCCD em estudo (Fig. 4.1). Os domínios encontrados em BoCCD
foram: (I) PDA1F9E5 e (II) PD018153, ambos apresentando as funções de dioxigenase e de
oxidoredutase e caracterizados, respectivamente, pelas sequências conservadas (i) SGVVK e
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(ii) PRRVPYGFHGLF. Com o alinhamento das sequências protéicas foi possível encontrar
um resíduo de histidina altamente conservado entre as proteínas alinhadas. É possível
verificar que há grande número de aminoácidos altamente conservados em relação à
sequência de B. orellana (BoCCD).

Figura 4.1- Alinhamento das sequências de aminoácidos das dioxigenases de clivagem do
carotenóide (CCD4) de várias espécies. Os aminoácidos destacados em preto são altamente
conservados em relação à sequência de Bixa orellana (BoCCD). O sinal (*) indica que o
aminoácido é conservado em todas as seqüências; (:) indica alta similaridade e (.) indica
pouca similaridade. As seqüências de aminoácidos indicadas pelos números I e II referem-se,
respectivamente, aos domínios conservados PDA1F9E5 e PD018153 em BoCCD. Ambos
domínios apresentam a função de dioxigenase e de oxidoredutase. Os números de acesso do
GenBank são: CcCCD4b (Citrus clementina CCD4b, ABC26012), BoLCD (B. orellana
‘lycopene cleavage dioxygenase’, AJ489277), CmCCD4b (Chrysanthemum x morifolium
CCD4b, BAF36656), LsCCD4 (Lactuca sativa CCD4, BAE72094), MdCCD4 (Malus x
domestica CCD4, ABY47995), CsZCD (Crocus sativus ‘zeaxanthin cleavage dioxygenase’,
AJ489276), e RdCCD4 (Rosa x damascena CCD4, ABY60886).

Do segmento do gene BoOMT foi deduzida uma sequência contendo 45 aminoácidos,
que foi alinhada com outras oito sequências homólogas depositadas no GenBank do NCBI.
Com o alinhamento pode ser verificado o grande número de resíduos conservados entre as
sequências das proteínas BoOMT, RcOMT1 (O-metiltransferase 1 do ácido cafeico de R.
chinensis), RcOMT2 (O-metiltransferase 2 do ácido cafeico de R. chinensis), EgCOMT1 (Ometiltransferase do ácido cafeico de Eucalyptus gunnii) e CaFOMT (O-metiltransferase do
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flavonoide de Chrysosplenium americanum) (Fig. 4.2). A presença de aminoácidos
conservados pode ser a indicação que essas proteínas são estruturalmente e funcionalmente
semelhantes e que essas OMTs são evolucionariamente mais próximas do que as demais
sequências alinhadas (LAM et al., 2007). A sequência de aminoácido de BoOMT corresponde
a um domínio conservado com a função de O-metiltransferase, atuando na biossíntese de
metabólitos celulares, incluindo lignina. Esse domínio é caracterizado pela sequência
GGKERTXXEFLA (JOSHI; CHIANG, 1998), conservada nas seguintes sequências:
BoOMT, RcOMT1, RcOMT2, EgCOMT1 e CaFOMT.

Figura 4.2- Alinhamento das sequências de aminoácidos de O-metiltransferases (OMT) de
várias espécies vegetais. Os aminoácidos destacados em preto são altamente conservados em
relação à sequência de Bixa orellana (BoOMT). O sinal (:) indica que o aminoácido é muito
similar em todas as seqüências e (.) indica pouca similaridade. A seqüência de aminoácidos
indicada pelo número I corresponde ao domínio conservado PD001204 em BoOMT, com
função de O-metiltransferase, atuando na biossíntese de lignina. Os números de acesso do
GenBank são: CaFOMT (Chrysosplenium americanum 3' ‘flavonoid O-methyltransferase’,
AAA80579.1), CaXMT1 (Coffea arabica ‘xanthosine methyltransferase’ 1, BAC43756),
CaXMT (C. arabica ‘xanthosine methyltransferase’, BAB39215), CbSAMT (Clarkia breweri
‘salicylic acid methyltransferase’, AAF00108), EgCOMT (Eucalyptus gunnii ‘caffeic acid Omethyltransferase’, P46484.1), RcOMT1 (Rosa chinensis ‘caffeic acid O-methyltransferase’
1, Q8GU25), RcOMT2 (R. chinensis ‘caffeic acid O-methyltransferase’ 2, BAC78827.1) e
BonBMT (B. orellana ‘norbixin methyltransferase’, AJ548847).
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A sequência parcial de aminoácidos da proteína BoPSY, disponível no NCBI (acesso:
AY613925), foi alinhada a sequências homólogas de outras espécies vegetais para
comparação e análise de similaridade. O dendrograma (Fig. 4.3) permite observar que a PSY
de urucum foi agrupada junto daquela de A. thaliana (AtPSY), indicando elevada homologia
entre essas sequências, com alto suporte de bootstrap (1000). Semelhantemente ao descrito
por Welsch et al. (2008), observou-se que as PSY de monocotiledôneas agruparam
separadamente daquelas de dicotiledôneas, indicando forte correlação dentro do grupo.
A comparação das sequências de aminoácidos das proteínas homólogas alinhadas
mostrou que as PSY são altamente conservadas (Fig. 4.4), apresentando alta similaridade,
independente do grupo que pertencem, mono ou dicotiledôneas. Há grande similaridade na
porção central das proteínas em estudo e essas apresentam regiões essenciais como o sítio de
ligação ao substrato Mg2+ caracterizado por DXXXD.
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Figura 4.3- Análise de similaridade das sequências de aminoácidos de PSYs. As sequências
de aminoácidos foram alinhadas usando o programa ClustalW e o método de ‘neighboringjoining’, com suporte de ‘bootstrap’ de 1000 repetições. Os números de acesso do GenBank
são: CsPSY (Crocus sativus ‘phytoene synthase’, CAI60776); OsPSY2 (Oryza sativa Indica
‘Group phytoene synthase’ 2, AAK07735); ZmPSY2 (Zea mays ‘phytoene synthase’ 2,
AAQ91837); BoPSY (Bixa orellana ‘phytoene synthase’, AY613925); AtPSY (Arabidopsis
thaliana ‘phytoene synthase’, BAB10510); LePSY1 (Solanum lycopersicum ‘phytoene
synthase’ 1, AAA34153); LePSY2 (S. lycopersicum ‘phytoene synthase’ 2, ABU40771);
CpPSY (Citrus x paradisi ‘phytoene synthase’, AAD38051); CsPSY (C. sinensis ‘phytoene
synthase’, ABB72444); CuPSY (C. unshi ‘phytoene synthase’, AAF33237); CmPSY (C.
maxima ‘phytoene synthase’, ABY86652); ZmPSY1 (Z. mays ‘phytoene synthase’ 1,
AAR08445); OsPSY1 (O. sativa Indica ‘Group phytoene synthase’ 1, AAS18307); ZmPSY3
(Z. mays ‘phytoene synthase’ 3, ABD17618) e OsPSY3 (O. sativa Indica ‘Group phytoene
synthase’ 3, DQ356431).
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Figura 4.4- Alinhamento da sequência de aminoácidos da sintase do fitoeno (PSY) de várias
espécies vegetais. Os aminoácidos destacados em preto são altamente conservados em relação
à sequência de Bixa orellana (BoPSY). A sequência de aminoácidos indicada pelo número I
corresponde ao sítio de ligação Mg2+-substrato. O sinal (*) indica que o aminoácido é
conservado em todas as seqüências; (:) indica muita similaridade e (.) indica pouca
similaridade. Os números de acesso do GenBank são: CsPSY (Crocus sativus ‘phytoene
synthase’, CAI60776); OsPSY2 (Oryza sativa Indica ‘Group phytoene synthase’ 2,
AAK07735); ZmPSY2 (Zea mays ‘phytoene synthase’ 2, AAQ91837); BoPSY (B. orellana
‘phytoene synthase’, AY613925); AtPSY (Arabidopsis thaliana ‘phytoene synthase’,
BAB10510); LePSY1 (Solanum lycopersicum ‘phytoene synthase’ 1, AAA34153); LePSY2
(S. lycopersicum ‘phytoene synthase’ 2, ABU40771); CpPSY (Citrus x paradisi ‘phytoene
synthase’, AAD38051); CsPSY (C. sinensis ‘phytoene synthase’, ABB72444); CuPSY (C.
unshi ‘phytoene synthase’, AAF33237); CmPSY (C. maxima ‘phytoene synthase’,
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ABY86652); ZmPSY1 (Z. mays ‘phytoene synthase’ 1, AAR08445); OsPSY1 (O. sativa
Indica ‘Group phytoene synthase’ 1, AAS18307); ZmPSY3 (Z. mays ‘phytoene synthase’ 3,
ABD17618) e OsPSY3 (O. sativa Indica ‘Group phytoene synthase’ 3, DQ356431).

Análise da expressão gênica de BoCCD, BoOMT e BoPSY em diferentes órgãos vegetais

Os perfis de expressão dos genes BoCCD, BoOMT e BoPSY foram caracterizados em
folhas, raízes e em quatro estádios de desenvolvimento de sementes (14, 28, 42 e 63 d.a.a.),
por meio de qPCR. Foi possível observar uma indução significativa da expressão de BoCCD
nas folhas e durante o processo de maturação das sementes, com a maior expressão observada
em folhas (Fig. 4.5A). Nos dois primeiros estádios de desenvolvimento das sementes, o nível
de transcrito foi muito baixo, sendo inferior a 1% do ocorrido nas folhas. Nas sementes 42 e
63 d.a.a, a expressão foi, respectivamente, 55 e 71% daquela observada nas folhas. Não foi
observada a expressão de BoCCD em raízes cultivadas ‘in vitro’.
Seguindo o padrão obtido para o BoCCD, o gene BoOMT também foi altamente
induzido em folhas e em sementes durante o processo de maturação (Fig. 4.5B). Porém,
diferentemente de BoCCD, a maior expressão de BoOMT foi observada em sementes 63 d.a.a.
As sementes nos estádios de desenvolvimento de 14 e 28 d.a.a. apresentaram apenas 2,17% da
expressão relativa encontrada nas folhas, enquanto em sementes 63 d.a.a. essa expressão foi
1,8% superior.
O gene BoPSY apresentou um perfil de expressão completamente distinto daqueles
observados para os demais genes investigados nesse estudo. Observou-se uma elevada
indução de BoPSY no estádio inicial de desenvolvimento das sementes (28 d.a.a.) e em raízes
(Fig. 4.5C). A abundância relativa média de transcritos encontrados nas raízes cultivadas ‘in
vitro’ foi superior àquela encontrada nas sementes 28 d.a.a. (100 e 50%, respectivamente).
Não foi observada expressão desse gene em folhas e durante os estádios de maturação das
sementes.
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Figura 4.5- Análise da expressão, por qPCR, dos genes BoCCD (A), BoOMT (B) e BoPSY
(C), em sementes, folhas e raízes de Bixa orellana. Os níveis de expressão foram
normalizados ao valor correspondente da expressão do gene Bo18S. O acúmulo de mRNA foi
normalizado de acordo com o maior valor de expressão como referência (100%), em cada
figura. Os dados representam a média de três réplicas experimentais. (**) indica diferença
significativa (p≤0,01) em relação às folhas, pelo teste t.
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4.4. DISCUSSÃO

As CCDs são ferro oxigenases, não-heme, que clivam carotenos e xantofilas gerando
apocarotenóides (Huang et al., 2009). A análise comparativa das sequências usando
alinhamento múltiplo permite identificar a sequência consenso e os aminoácidos conservados
(SHARMA et al., 2010). O alinhamento da BoCCD a outras CCDs4, a CsZCD e a BoLCD,
permitiu localizar um resíduo de histidina em um dos domínios altamente conservados nas
sequências em análise. Segundo Huang et al. (2009), as sequências de CmCCD4a, RdCCD4,
OfCCD4, MdCCD4 e AtCCD4 apresentaram quatro resíduos de histidina altamente
conservados, sendo esses descritos como típicos ligantes de um cofator contendo ferro, nãoheme, requerido para a atividade de (di)-oxigenase. Augustí et al. (2007) obtiveram os
mesmos resultados quando analisaram as proteínas preditas de genes semelhantes à CCD de
C. clementina var. Clemenules. Os resíduos de histidina são ligados ao cofator ferro por meio
de um resíduo de glutamato ou aspartato (HUANG et al., 2009).
As OMTs apresentam importantes funções no metabolismo secundário e um grande
número delas têm sido identificadas em plantas. Os genes relacionados às OMTs foram
distribuídos em dois grupos distintos (PL-OMT I e PL-OMT II), com base na similaridade de
sequências e nos domínios característicos das proteínas. Os genes agrupados em PL-OMT I,
representados pela sequência da metiltransferase do cafeoil-CoA, estão envolvidos na
biossíntese de lignina e usam apenas o cafeoil CoA e 5-hidroxiferuloil CoA como substratos.
O grupo PL-OMT II, representado pela O-metiltransferase do ácido cafeico e outras OMTs,
atuam sobre uma variedade de substratos como o ácido cafeico, ácido 5-hidroxiferulico, éster
de cafeoil CoA dentre outros (BARAKAT et al., 2011). Pelo menos 75% das OMTs PL-OMT
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II apresentam regiões conservadas caracterizando quatro domínios específicos (I, J, K e L). O
alinhamento múltiplo entre sequências e a análise de domínios enquadraram a BoOMT no
grupo PL-OMT II. A BoOMT apresentou domínios com sequência coincidente com o
domínio L (GGKERTXXEFLA). No entanto, ainda não se conhece a importância desses
domínios no reconhecimento do substrato específico (BARAKAT et al., 2011; JOSHI;
CHIANG, 1998). Os genes OMT têm sido estudados em várias plantas, entretanto, em
espécies arbóreas o primeiro estudo foi publicado por Barakat et al. (2011). Nesse estudo, foi
realizada a análise filogenética de 26 membros da família das OMTs de Populus. Diante
disso, o estudo da BoOMT contribui para o entendimento do comportamento desses genes em
outra espécie arbórea, a B. orellana.
Em relação a PSY, a maior diferença entre as proteínas ocorre, em geral, na região Nterminal (GIORIO et al., 2008) e em regiões não essenciais para a função catalítica (TRAN et
al., 2009), como observado nas sequências analisadas no presente estudo. Resíduos
específicos na porção C-terminal permitem diferenciar as PSY 1, 2 e 3 (GIORIO et al., 2008;
LI et al., 2008). Seguindo o mesmo perfil de alinhamento observado para a PSY de S.
lycopersicum (GIORIO et al., 2008), foi possível verificar que a parte central das proteínas
alinhadas é similar. As proteínas PSY analisadas provavelmente evoluíram de um ancestral
comum. A sequência caracterizando o sítio catalítico (DXXXD), região rica em aspartato (D),
ocorreu apenas uma vez na sequência parcial da BoPSY. No entanto, nas demais sequências
analisadas, essa região foi observada duas vezes, como ocorreu quando cianobactérias, algas e
algumas amostras de plantas superiores foram analisadas (TRAN et al., 2009).
No presente estudo, também foi analisado por qPCR o perfil de expressão dos genes
BoCCD, BoOMT e BoPSY em diferentes órgãos de B. orellana. Enzimas homólogas têm sido
envolvidas na produção de metabólitos celulares em outras espécies vegetais, sendo a BoCCD
membro de uma família de CCDs, cuja função biológica em plantas ainda não foi
completamente elucidada. Durante o desenvolvimento das sementes de B. orellana, os dois
primeiros genes foram induzidos, apresentando relação positiva com o acúmulo de
apocarotenóides (SOARES et al., 2011). Os dados obtidos por Soares et al. (2011) sugerem
que em B. orellana a BoCCD promove o acúmulo de apocarotenóides nas sementes pela
clivagem de carotenos e/ou xantofilas.
Os dados obtidos na literatura para C. morifolium (CmCCD4) (OHMYA et al., 2008),
R. damascena (RdCCD4) (HUANG et al., 2009) e C. sativus (CsCCD4) (RUBIO et al., 2008)
e no presente estudo permitiram verificar a ocorrência de diversidade no perfil de expressão
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do gene CCD4. A expressão de CmCCD4a foi limitada às pétalas, não sendo detectada em
nenhum outro órgão (HUANG et al., 2009). Em R. damascena, os transcritos de RdCCD4
foram encontrados predominantemente nas flores, porém foi possível detectar níveis muito
baixo nas folhas, ramos e raízes (HUANG et al., 2009). Em B. orellana, os transcritos foram
encontrados nas sementes, porém a maior expressão ocorreu nas folhas. Em C. sativus, o
CsCCD4 foi detectado em todas as partes das flores, sendo mais expressivo no estigma. Nessa
espécie, assim como em B. orellana, não foi verificado expressão do referido gene nas raízes
(RUBIO et al., 2008). A diversidade no perfil de expressão do gene CCD4 pode ser
confirmada pelos resultados descritos para C. morifolium. A abundância de transcritos de
CmCCD4b apresentou especificidade diferente, comparativamente ao CmCCD4a. Foi
detectado um nível de transcritos do gene CmCCD4b muito baixo nas pétalas e raízes,
predominando nas folhas e ramos (OHMIYA et al., 2006).
O gene CCD4 também apresenta variação da função biológica. As enzimas obtidas por
expressão heteróloga de genes CCD4, oriundos de diferentes espécies, apresentaram
diferentes funções. Em C. morifolium, a função da isoforma CmCCD4a está limitada à
formação da cor branca das pétalas pela clivagem de carotenóides formando compostos sem
cor. Experimentos comprovaram que a expressão do CmCCD4a não foi detectada nas pétalas
amarelas e a supressão do gene por RNAi (RNA interferente) transformou linhagens de flores
brancas em amarelas (OHMYA et al., 2006). Em C. sativus, a CsCCD4 está relacionada ao
‘flavor’ e ao aroma. As enzimas localizadas nos plastoglóbulos podem clivar simetricamente
o β-caroteno nas posições 9,10(9’,10’), produzindo o composto volátil β-ionona responsável
pelo aroma (RUBIO et al., 2008). No entanto, diante do pequeno conhecimento sobre os
mecanismos de ação dessa enzima, não se sabe se as funções descritas são aplicadas a outras
espécies (YAMAMIZO et al., 2010).
As O-metiltransferases (OMTs) de plantas constituem uma grande família de enzimas
que metilam o oxigênio de diferentes metabólitos celulares (LAM et al., 2007; ZUBIETA et
al., 2001), incluindo fenilpropanóides, flavonóides e alcalóides (LAM et al., 2007). O
processo de O-metilação apresenta-se fundamental na biossíntese de lignina, tolerância das
plantas a estresse e resistência a doenças, atuando na interação da planta ao ambiente (LAM et
al., 2007; FRICK; KUTCHAN, 1999).
A O-metiltransferase do ácido caféico (COMT) catalisa a reação de metilação de
precursores hidroxilados monomérico de lignina (MA; XU, 2008). Foi observada, em B.
orellana, a presença de transcritos do gene BoOMT, membro da família das COMT, nas
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sementes e folhas. A expressão do referido gene foi crescente com o desenvolvimento das
sementes, apresentando relação positiva com a provável deposição de lignina e/ou acúmulos
de metabólitos celulares. A quantidade de mRNA encontrada nas folhas não foi
significativamente diferente daquela das sementes de cor vermelha (42 d.a.a.), em início do
amadurecimento. Em Triticum também foi observada a presença do gene COMT nos órgãos
estudados (ramos, folhas e raízes) em quantidades similares. Os resultados indicaram que em
Triticum esse gene está envolvido com o processo de lignificação constitutiva. No entanto, as
monocotiledôneas apresentam diferentes padrões de expressão, ocorrendo alta expressão do
COMT apenas nas raízes de Z. mays e nos ramos de Lolium perenne (MA; XU, 2008). O
padrão de expressão do COMT de L. perenne foi positivamente relacionado com a deposição
de lignina. Para comprovar a participação na via de biossíntese de lignina em L. perenne, a
atividade da COMT foi inibida usando a estratégia do silenciamento mediado por RNAi. Essa
estratégia promoveu alterações no nível de lignina das plantas sob condições de campo e casa
de vegetação (TU et al., 2010).
B. orellana é um arbusto que pertence à família Bixaceae e apresenta frutos
denominados cachopas, a qual abriga as sementes. Suas sementes são cobertas por um arilo
contendo bixina, um apocarotenóide que confere a característica coloração vermelha
(STRINGHETA; SILVA, 2008). A rota de biossíntese de carotenóides e de seus respectivos
apocarotenóides tem sido descrita em detalhes com base em dados bioquímicos, genéticos e
moleculares (GIORIO et al., 2008). A primeira reação da carotenogênese promove a
condensação de duas moléculas de geranilgeranil pirofosfato, formando o fitoeno, sendo
catalisada pela sintase do fitoeno (PSY), uma enzima chave no controle do fluxo de
carotenóides (WELSCH et al., 2008).
A maioria das plantas possui apenas um gene codificando para PSY. No entanto,
genes parálogos têm sido identificados em espécies tais como S. lycopersicum, Manihot
esculenta, D. carota, Z. mays e O. sativa (BUSH et al., 2002; TRAN et al., 2009). Até a
presente data, apenas uma isoforma de PSY em B. orellana é conhecida, cuja sequência
parcial

encontra-se

disponível

no

GenBank

do

NCBI

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/12003151). O conteúdo relativo de mRNA desse gene
foi quantificado por qPCR em sementes, folhas e raízes de B. orellana. Os resultados obtidos
mostraram que a quantidade relativa de transcritos observada nas folhas foi muito baixa.
Giorio et al. (2008) avaliaram o padrão de expressão dos genes PSY1 e PSY2 em diferentes
órgãos de S. lycopersicum. O PSY2 foi encontrado em todos órgãos analisados, enquanto o
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PSY1 só não foi detectado na raiz. Semelhante ao encontrado em B. orellana, valores de
expressão baixos foram observados nas folhas de S. lycopersicum. Esses valores foram muito
inferiores aos encontrados para PSY1 nas pétalas, anteras e frutos nos estádios ‘rósea’ e
maduro e para PSY2 nas pétalas. Em arroz, mRNAs referentes às PSYs foram encontrados
nos tecidos fotossinteticamente ativos, independente da isoforma (WELSCH et al., 2008). No
presente trabalho, a maior percentagem de transcritos de PSY foi observada nas sementes de
B. orellana colhidas 28 d.a.a.. Nesse estádio de desenvolvimento, as sementes encontravam-se
em transição da cor branca para rosa e apresentaram um aumento de 30% no diâmetro
(SOARES et al., 2011), havendo, provavelmente, necessidade de um aporte de carotenóides
devido ao aumento da deposição de bixina e de outros metabólitos celulares.
Apesar de a função dos parálogos de PSY não estar bem definida (LI et al., 2008a),
sabe-se que são diferencialmente regulados, dependendo das condições ambientais e variações
no estádio de desenvolvimento dos órgãos em que ocorrem (TRAN et al., 2009).
Nesse estudo, foi descrita a análise das seqüências deduzidas de aminoácidos
codificadas pelos genes BoCCD, BoOMT e BoPSY e seus perfis de expressão em folhas,
raízes e em quatro estádios de desenvolvimento de sementes. Os genes em questão são os
primeiros exemplares de suas respectivas famílias em B. orellana, de modo que, os dados
obtidos representam o primeiro passo em direção a um melhor entendimento sobre o
mecanismo de biossíntese de carotenóides e de metabólitos celulares nessa espécie. Essa
análise fornecerá subsídios para experimentos futuros na busca pela sequência completa dos
genes e definição de sua função no metabolismo de B. orellana.
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4.5. CONCLUSÕES

A análise da sequência deduzida de aminoácidos permitiu concluir que domínios
conservados definem a provável função de proteínas específicas, bem como a família que
pertencem.
Os genes candidatos da síntese de bixina, BoCCD, BoOMT e BoPSY, apresentaram
variações características do perfil de expressão nos diferentes órgãos estudados e ao longo do
processo de desenvolvimento das sementes de B. orellana.
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5. CONCLUSÕES GERAIS



A partir do sequenciamento de ESTs foi possível identificar processos relacionados ao
metabolismo celular que ocorrem nas sementes em desenvolvimento de B. orellana e
seus genes relacionados.



A caracterização da sequência de aminoácidos codificadas pelos genes BoCCD, BoOMT
e BoPSY permitiu identificar domínios conservados característicos.



Os domínios identificados permitiram definir as famílias que as proteínas deduzidas
pertencem, bem como suas prováveis funções.



A caracterização do perfil de expressão dos genes candidatos da biossíntese de bixina
mostrou uma regulação órgão-específica e de acordo com as fases de desenvolvimento
das sementes, que sugerem associação com a síntese de carotenóides em B. orellana.

57

REFERÊNCIAS

ANSELMO, G.C.S.; CALVALCANTI MATA, M.E.R.M.; RODRIGUES, E. Comportamento
higroscópico do extrato seco de urucum (Bixa orellana L.). Ciência e Agrotecnologia. v. 32,
p. 1888-1892, 2008.

AUDRIDGE, M.E.; McCARTY, D.R.; KLEE, H.J. Plant carotenoid cleavage oxygenases and
their apocarotenoid products. Current Opinion in Plant Biology. v. 9, p. 315-321, 2006.

AUGUSTÍ, J.; ZAPATER, M.; IGLESIAS, D.J.; CERCÓS, M.; et al.. Differential expression
of putative 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenases and abscisic acid accumulation in water
stressed vegetative and reproductive tissues of citrus. Plant Science. v. 172, p. 85-94, 2007.

BARAKAT, A.; CHOI, A.; YASSIN, N.B.M.; PARK, J.; ZICHZO, S.; CARLSON, J.E.
Comparative genomics and evolutionary analyses of the O-methyltransferase gene family in
Populus. Gene. v. 479, p. 37-46, 2011.

BOGBO, O.; LAFERRIÈRE, A.; D´HARLINGUE, A.; CAMARA, B. Carotenoid
biosynthesis: isolation and characterization of a bifunctional enzyme catalyzing the synthesis
of phytoene. Proceedings of the National Academy of Sciences. v. 85, p.7054-7058, 1988.

BOUVIER, F.; DOGBO, O.; Camara, B. Biosynthesis of the food and cosmetic plant pigment
bixin (annatto). Science. v. 300, n. 5628, p. 2089-2091, 2003a.

BOUVIER, F.; SUIRE, C.; MUTTERER, J.; CAMARA, B. Oxidative remodeling of
chromoplast carotenoids: identification of the carotenoid dioxygenase CsCCD and CsZCD
genes involved in crocus secondary metabolite biogenesis. Plant Cell. v. 15, n. 1, p. 41-62,
2003b.
58

BRAMLEY, P.M. Regulation of carotenoid formation during tomato fruit ripening and
development. Journal of Experimental Botany. v. 53, n. 377, p. 2107-2113, 2002.

BRITTON, G. History of carotenoid biosynthesis. In: BRITTON, G.; LIAAEN-JENSEN, S.;
PFANDER, H. (Eds.). Carotenoids. v. 3: Biosynthesis. Basel: Birkhäuser Verlag, 1998, p.
13-147.

BUSH, M.; SEUTER, A.; HAIN, R. Functional Analysis of the Early Steps of Carotenoid
Biosynthesis in Tobacco. Plant Physiology. v. 128, p. 439-453, 2002.

CAZZONELLI, C.; POGSON, B. Source to sink: regulation of carotenoid biosynthesis in
plants (Review). Trends in Plant Science. v. 15, n. 5, p. 266-274, 2010.

CARRETERO-PAULET, L.; CAIRÓ, A.; BOTELLA-PAVÍA, P.; BESUMBES, O.;
CAMPOS, N.; BORONAT, A.; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, M. Enhanced flux through
the methylerythritol 4-phosphate pathway in Arabidopsis plant overexpressing deoxyxylulose
5-phosphate reductoisomerase. Plant Molecular Biology. v. 62, p. 683-695, 2006.

CHEN, C.; COSTA, M.G.C.; YU, Q.; MOORE, G.A.; GMITTER Jr, F.G. Identification of
novel members in sweet orange carotenoid biosynthesis gene families. Tree Genetics &
Genomes. v. 6, p. 905-914, 2010.

CUNNINGHAM, F.X. Jr; GANTT, E. Genes and enzymes of carotenoid biosynthesis in
plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. v. 49, p. 557583, 1998.

FRANCO, C.F.O.; SILVA, F.C.P.; FILHO, J.C.; NETO, M.B. et al. UrucuzeiroAgronegócio de Corantes Naturais. João Pessoa, PB: EMEPA.PB, 2002, 120 p.

FRANCO, C.F.O. Mercado de urucum (Bixa orellana L.) no Brasil.
http://www.emepa.org.br/urucum_mercado.php, acesso em 2004.

FRASER, P.D.; BRAMLEY, P.M. The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids.
Progress in Lipid Research. v. 43, p. 228-265, 2004.
FRASER, P.D.; KIANO, J.W.; TRUESDALE, M.; SCHUCH, W.; et al. Phytoene synthase-2
enzyme activity in tomato does not contribute to carotenoid synthesis in ripening fruit. Plant
Molecular Biology. v. 40, p. 687-698, 1999.

59

FRICK, S.; KUTCHAN, T.M. Molecular cloning and functional expression of Omethyltransferases common to isoquinoline alkaloid and phenylpropanoid biosynthesis. The
Plant Journal. v. 174, p. 329-339, 1999.
GIORIO, G.; STIGLIANI, A.L.; D’ÁMBROSIO, C. Phytoene synthase genes in tomato
(Solanum lycopersicum L.) – new data on the structures, the deduced amino acid sequence
and the expression patterns. FEBS Journal. v. 275, n. 3, 2008.

GIULIANO, G.; AL-BABILI, S.; VON LINTIG, J. Carotenoid oxygenases: cleave it or leave
it. Trends in Plant Science. v. 8, p. 145-149, 2003.

GIULIANO, G.; ROSATI, C.; BRAMLEY, P.M. To dye or not to dye: biochemistry of
annatto unveiled. Trends in Plant Science. v. 21, n. 12, p. 513-516, 2003.

HAN, Y.; GASIC, K.; KORBAN, S.S.; Multiple-Copy Cluster-Type Organization and
Evolution of Genes Encoding O-Methyltransferases in the Apple. Genetics. v. 176, p. 26252635, 2007.

HARDER, M.N.C. Efeito do urucum (Bixa orellana) na alteração de características de
ovos de galinhas poedeiras. Tese de mestrado - Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 2005.

HE, X.Y.; HE, Z.H.; MA, W.; APPELS R.A.; XIA, X.C. Allelic variants of phytoene
synthase 1 (Psy1) genes in Chinese and CIMMYT wheat cultivars and development of
functional markers for flour colour. Molecular Breeding. v. 23, p. 553-563, 2009.

HUANG, F.C.; MOLNÁR, P.; SCHWAB, W. Cloning and functional characterization of
carotenoid cleavage dioxygenase 4 genes. Journal of Experimental Botany. 60:11, 30113022, 2009.

HUNTER, W.N. The non-mevalonate pathway of isoprenoid precursos biosynthesis. The
Journal of Biological Chemistry. v. 282, n. 30, p. 21573-21577, 2007.

JAKO, C.; COUTU, C.; ROEWER, I.; REED, D.W.; PELCHER, L.E.; COVELLO, P.S.
Probing carotenoid biosynthesis in developing seed coats of Bixa orellana (Bixaceae) through
expressed sequence tag analysis. Plant Science. v.163, p.141-145, 2002.

JOSHI, C.P.; CHIANG, V.L. Conserved sequence motifs in plant S-adenosyl-L-methioninedependent methyltransferases. Plant Molecular Biology. v. 37, p. 663-674, 1998.
60

KLOER, D.P.; SCHULZ, G.E. Structural and biological aspects of carotenoid cleavage.
Cellular and Molecular Life Science. v. 63, p. 2291-2303, 2006.

LAM, K.C.; IBRAHIM, R.K.; BEHDAD, B.; DAYANANDAN, S. Struture, function, and
evolution of plant O-methyltransferases. Genome. v. 50, p. 1001-1013, 2007.

LAURO, G.J. A primer on natural colors. Cereal Foods World. v. 36. n. 11. p. 949-953,
1991.

LI, F.; VALLABHANENI, R.; YU, J.; WURTZEL, E.T. Psy3, a new member of the phytoene
synthase gene family conserved in the Poaceae. Plant Physiology. v. 146, p. 1333-1345,
2008a.

LI, F.; VALLABHANENI, R.; YU, J.; ROCHEFORD, T.; WURTZEL, E.T. The maize
phytoene synthase gene family: overlapping roles for carotenogenesis in endosperm,
photomorphogenesis, and thermal stress tolerance. Plant Physiology. v. 147, p.1334-1346,
2008b.

LLG, A.; BEYER, P.; AL-BABILI, S. Characterization of the rice carotenoid cleavage
dioxygenase 1 reveals a novel route for geranial biosynthesis. FEBS Journal. v. 276, p. 736747, 2009.

LIVAK, K.J.; SCHMITTGEN, T.D. Analysis of relative gene expression data using RealTime Quantitative PCR and the 2–CT method. Methods. v. 25, p. 402-408. 2001.

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2.ed.
Nova Odessa SP: Instituto Plantarum, 2008. 576p.

LOUIE, G.V.; BOWMAN, M.E.; TU, Y.; MOURADOV, A.; SPANGENBERG, G.; NOEL,
J.P. Struture-function analyses of a caffeic Acid O-methyltransferase from perennial ryegrass
reveal the molecular basis for substrate preference. The Plant Cell. v. 22, p. 4114-4127,
2010.
LU, S.; LI, L. Carotenoid metabolism: biosynthesis, regulation, and beyond. Journal of
Integrative Plant Biology. v. 50, n. 7, p. 778-785, 2008.

MAJOLO, C. Atividade antibacteriana in vitro de diferentes acessos de Bixa orellana L.
(urucum) e sua relação com o teor de bixina presente nas sementes. Tese de mestrado –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2009.

61

MANTOVANI, N.C.; GRANDO, M.F.; XAVIER, A.; OTONI, W.C. Resgate vegetativo por
alporquia de genótipos adultos de urucum (Bixa orellana L.). Ciência Florestal. v. 20, n.3, p.
403-410, 2010.

MA, Q.H.; XU, Y. Charcterization of a caffeic acid 3-O-methyltransferase from wheat and its
function in lignin biosynthesis. Bochimie. v. 90, p. 515-524, 2008.

MATTHEWS, P.D.; WURTZEL, E.T. Biotechnology of food colorant production. In:
Sacaciu, C. ed. Food colorants: chemical and functional properties. CRC Press, Boca
Raton, FL. 2007.

MENDES, A.F.S. Caracterização molecular e funcional de genes da ciclase do licopeno
(LCY) em Citrus paradisi MACF. Tese de doutorado – Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, BA, 2010.

MERCADANTE, A.Z.; PFANDER, H. Carotenoids from annatto: a review. Recent
Research Developments in Agricultural and Food Chemistry. v. 2, p. 79-91, 1998.

MERCADANTE, A.Z.; STECK, A.; PFANDER, H. Isolation and identification of new
apocarotenoids from annatto (Bixa orellana) seeds. Journal of Agricultural and Food
Chemistry. v. 45, n. 4, p. 1050-1054, 1997.

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with
tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum. v.15, p. 473-497, 1962.

NAMIN, M.H.; EBRAHIMZADEH, H.; GHAREYAZIE, B.; RADJABIAN, T.; GHARAVI,
S.; TAFRESHI, N. In vitro expression of apocarotenoid genes in Crocus sativus L. African
Journal of Biotechnology. v. 8, n. 20, p; 5378-5382, 2009.

OHIMYA, A.; KISHIMOTO, S.; AIDA, R.; YOSHIOKA, S.; SUMITOMO, K. Carotenoid
cleavage dioxygenase (CmCCD4a) contributes to white color formation in chrysanthemum
petals. Plant Physiology. v. 142, p. 1193-1201, 2006.
OHMIYA, A. Carotenoid cleavage dioxygenase and their apocarotenoid products in plants.
Plant Biotechnology. v. 26, p. 351-358, 2009.

PICHERSKY, E.; GANG, D.R. Genetics and biochemistry of secondary metabolites in
plants: an evolutionary perspective. Trends in Plant Science. v. 5, n. 10, p. 439-445, 2000.

62

RAMAMOORTHY, S.; DOSS, F.P.; KUNDU, K.; SATYANARAYANA, V.S.V.; KUMAR,
V. Molecular characterization of bixin-An important industrial product. Industrial Crops
and Products. v. 32, p. 48-53, 2010.

RODRIGUES, S.M.; SOARES, V.L.F.; OLIVEIRA, T.M.; GESTEIRA, A.S.; OTONI, W.C.;
COSTA, M.G.C. Isolation and purification of RNA from tissues rich in polyphenols,
polyssaccharides, and pigments of annato (Bixa orellana L.). Molecular Biotechnology. v.
37, p. 220-224, 2007.

RUBIO A, RAMBLA JL,SANTAELLA M, GÓMEZ MD, ORZAEZ, D.; GRANELL, A.;
GÓMEZ-GÓMEZ, L. Cytosolic and plastoglobule-targeted carotenoid dioxygenases from
Crocus sativus are both involved in β-ionone release. The Journal of Biological Chemistry.
v. 283, n. 36, p. 24816-24825, 2008.

SAITOU, N.; NEI, M. The neighbor-joing method: a new method for reconstructing
phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution. v. 4, p. 406-425, 1987.

SÃO JOSÉ, A.R.; REBOUÇAS, T.N.H.; SOUSA, P.J.S.;SOUZA, I.V.B. Seleção de
urucueiros (Bixa orellana L.) superiores do tipo cultivado bico de pato na região de Vitória da
Conquista-BA. Revista Brasileira de Corantes Naturais. v. 1, p. 106-113, 1992.

SCHWARTZ, S.H.; OIN, X.Q.; ZEEVAART, J.A.D. Characterization of a novel carotenoid
cleavage dioxygenase from plants. Journal of Biological Chemistry. v. 276, n. 27, p. 2520825211, 2001.

SCHWARTZ, S.H.; TAN, B.C.; GAGE, D.A.; ZEEVAART, J.A.D.; MCCARTY, D.R.
Specific oxidative cleavage of carotenoids by VP14 of maize. Science. v. 276, n. 5320, p.
1872-1874, 1997.

SHARMA. A.; PUNETHA, A.; GROVER, A.; SUNDAR, D. Insights into the key enzymes
of secondary metabolites biosynthesis in Camellia sinensis. Journal of Bioinformatics and
Sequence Analysis. v. 2, n. 5, p. 53-68, 2010.
SHIN, J.H.; KIM, S.R.; AN, G. Rice aldehyde dehydrogenase7 is needed for seed maturation
and viability. Plant Physiology. v. 149, p. 905-915, 2009.

SILVA, M.G.; CARVALHO, P.R.; TAVARES, P.E.R.; CARVALHO, R.N.; CIPOLLI,
K.M.V.A.B.; ORMENESE, S.C. Potential of annatto in agroindustries and animal feed:
fragrance, flavor, taste and color of Bixa orellana L. derivatives. Journal of Applied
Sciences Research. v. 5, n. 12, p. 2482-2488, 2009a.

63

SILVA, P.I.; NACHTIGALL, A.M.; STRINGHETA, P.C. Factors that influence
saponification reaction in annatto (Bixa orellana L.) carotenoids. Ciência e Agrotecnologia.
v.33, p.1892-1897, 2009b.

SOARES, V.L.F.; RODRIGUES, S.M.; OLIVEIRA, T.M.; QUEIROZ, T.O.; LIMA, L.S.;
HORA-JUNIOR, B.T.; GRAMACHO, K..P.; MICHELI, F.; CASCARDO, J.C.M.; OTONI,
W.C.; GESTEIRA, A.S.; COSTA, M.G.C. Unraveling new genes associated with seed
development and metabolism in Bixa orellana L. by expressed sequence tag (EST) analysis.
Molecular Biology Reports. v. 38, p.1329-1340, 2011.

STRINGHETA, P.C.; SILVA, P.I. Pigmentos de urucum: extração, reações químicas, uso
e aplicações. Viçosa, MG: Ed. Suprema, 2008, 166 p.

SUZUKI, M.; NAKAGAWA, S.; KAMIDE, Y.; KOBAYASHI, K.; OHYAMA, K.;
HASHINOKUCHI, H.; KIUCHI, R.; SAITO, K.;MURANAKA, T.; NAGATA, N. Complete
blockage of the mevalonate pathway results in male gametophyte lethality. Journal of
Experimental Botany. v. 60, n. 7, p. 2055-2064, 2009.

TAMURA, K.; DUDLEY, J.; NEI, M.; KUMAR, S. MEGA4: Molecular Evolutionary
Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0. Molecular Biology and Evolution. v. 24,
p. 1596-1599, 2007.

TAN, B.C.; JOSEPH, L.M.; DENG, W.T.; LIU, L.; LI, Q.B.; CLINE, K.; McCARTY, D.R.
Molecular characterization of the Arabidopsis 9-cis epoxycarotenoid dioxygenase gene
family. The Plant Journal. v. 35, p. 44-56, 2003.

TAO, N.; HU, Z.; LIU, Q.; XU, J.; CHENG, Y.; GUO, L.; GUO, W.DENG, X. Expression of
phytoene synthase gene (Psy) is enhanced during fruit ripening of Cara Cara navel orange
(Citrus sinensis Osbeck). Plant Cell Reports. v. 26, p. 837-843, 2007.

THOMPSON, J.D.; HIGGINS, D.G.; GIBSON, T.J. CLUSTAL W: improving the sensitivity
of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific
gap penalties and weigh matrix choice. Nucleic Acids Research. v. 22, p. 4673-4680, 1994.

TORRES, S.B.; BEZERRA NETO, F. Teste de envelhecimento acelerado para avaliação do
potencial fisiológico de sementes de urucum. Horticultura Brasileira. v. 27, p. 55-58, 2009.

TRAN, D.; HAVEN, J.; QIU, W-G.; POLLE, J.E.W. An update on carotenoid biosynthesis in
algae: phylogenetic evidence for the existence of two classes of phytoene synthase. Planta. v.
229, p. 723-729, 2009.
64

TU, Y.; ROCHFORT, S.; LIU, Z.; RAN, Y.; GRIFFITH, M.; BADENHORST, P.; LOUIE,
G.V.; BOWMAN, M.E.; SMITH, K.F.; NOEL, J.P.; MOURADOV, A.; SPANGENBERG,
G. Functional analyses of caffeic acid O-methyltransferase and cinnamoyl-CoA-reductase
genes from perennial ryegrass (Lolium perenne). The Plant Cell. v. 22, p. 3357-3373, 2010.

VOGEL, J.T.; TAN, B.C.; McCARTY, D.R.; KLEE, H. The Carotenoid cleavage
dioxygenase 1 enzyme has broad substrate specificity, cleaving multiple carotenoids at two
different bond positions. The Journal of Biological Chemistry. v. 283, n. 17, p. 1136411373, 2008.

YAMAMIZO, C.; KISHIMOTO, S.; OHMIYA, A. Carotenoid composition and
carotenogenic gene expression during Ipomoea petal development. Journal of Experimental
Botany. v. 61, n. 3, p. 709-719, 2010.

WANG, J.; HE, X.; HE, Z.; WANG, H.; XIA, X. Cloning and phylogenetic analysis of
phytoene synthase 1 (Psy1) genes in common wheat and related species. Hereditas. v. 146, p.
208-256, 2009.

WECHTER, W.P.; LEVI, A.; HARRIS, K.R.; DAVIS, A.R.; FEI, Z.; KATZIR, N.;
GIOVANNONI, J.J.; SALMAN-MINKOV, A.; HERNANDEZ, A.; THIMMAPURAM, J.;
TADMOR, Y.; PORTNOY, V.; TREBITSH, T. Gene expression in developing watermelon
fruit. BMC Genomics. v. 9, p. 275, 2008.

WEI, Y.; LIN, M.; OLIVER, D.J.; SCHNABLE, P.S. The roles of aldehyde dehydrogenases
(ALDHs) in the PDH bypass of Arabidopsis. BMC Biochemistry. v. 10, n. 7, p. 1471-2091,
2009.

WELSCH, R.; WUST, F.; BAR, C.; AL-BABILI, S.; BEYER, P. A third phytoene synthase is
devoted to abiotic stress-induced abscisic acid Fformation in rice and defines functional
diversification of phytoene synthase genes. Plant Physiology. v. 147, p. 367-380, 2008.

WU, S.; WATANABE, N.; MITA, S.; UEDA, Y.; SHIBUYA, M.; EBIZUKA, Y. Two omethyltransferases isolated from flower petals of Rosa chinensis var. spontanea involved in
scent biosynthesis. Journal of. Bioscience Bioengineering. v. 96, p. 119–128, 2003.

ZHANG, J.; TAO, N.; XU, Q.; ZHOU, W.; CAO, H.; XU, J.; DENG, X. Functional
characterization of Citrus PSY gene in hongkong kumquat (Fortunella hindsii Swingle). Plant
Cell Reports. v. 28, p. 1737-1746, 2009.

65

ZUBIETA, C.; HE, X-Z.; DIXON, R.A.; NOEL, J. Strutures of two natural product
methyltransferases reveal the basis for substrat specifity in plant O-methyltransferases.
Nature Structural Biology. v. 3, p. 271-279, 2001.

66

ANEXOS

67

ANEXO 1

Isolation and purification of RNA from tissues rich in polyphenols, polysaccharides, and
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