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Resumo 

Neste trabalho foram caracterizadas duas bibliotecas de clones BAC - EGC_Ba e 

EGC_Bb - obtidas a partir de fragmentos de ADN genómico de Eucalyptus globulus e 

digeridas com HindIII e EcoRI respectivamente. A cobertura do genoma estimada para 

o conjunto das duas bibliotecas foi de 16X. Ambas as bibliotecas apresentaram 

insertos com tamanho médio de 115kb. A avaliação da contaminação por genoma 

extranuclear foi realizada através de hibridação de membranas contendo colónias de 

alta densidade de clones BAC, garantindo uma baixa taxa de contaminação. A 

probabilidade associada à tentativa de encontrar sequências específicas nas 

bibliotecas foi calculada num valor superior a 0,99. A identificação de vários genes 

envolvidos na via biossintética da lenhina, factores de transcrição e regiões de 

interesse periféricas foi realizada via PCR utilizando um esquema inovador de pools 

tridimensionais. Dos clones identificados, treze foram escolhidos para sequenciação. A 

análise das sequências obtidas permitiu identificar a presença reduzida de elementos 

repetitivos e microssatélites. Os clones identificados podem ser utilizados no futuro, 

em estudos envolvendo o isolamento de genes dos QTL e, comparação de sequências 

genómicas com outras espécies de eucaliptos. 

 

 

Palavras-chave: Eucalyptus globulus, Bibliotecas de Cromossoma Artificial de 

Bactéria (BAC), Via biossintéctica da lenhina, Pools 3D.
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Abstract 

In this work we characterized two libraries containing BAC clones - EGC_Ba and 

EGC_Bb - obtained from fragments of genomic DNA of Eucalyptus globulus digested 

with HindIII and EcoRI respectively. The estimated genome coverage for the two 

libraries was 16X. Both libraries had inserts with average size of 115kb. Assessment of 

contamination by extranuclear genome was performed by hybridization of high-density 

colony filters, ensuring a low rate of contamination. The probability associated with the 

attempt to find specific sequences in the libraries was calculated at a value greater 

than 0.99. The identification of several genes involved in lignin biosynthetic pathway, 

transcription factors and peripheral regions of interest via PCR was performed using an 

innovative scheme of three-dimensional pools. Of the clones identified, thirteen were 

chosen for sequencing. The analysis of the sequences obtained allowed identifying the 

reduced presence of repetitive elements and microsatellites. The identified clones can 

be used in future researches involving the isolation of genes of QTL and genomic 

sequence comparison with other species of Eucalyptus. 

 

 

Keywords: Eucalyptus globulus, BAC library, Lignin biosynthesis pathway, 3D 

Pool.
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Extended abstract 

The genus Eucalyptus comprises more than 700 species. Its species are the planted  

hardwood trees with commercial purposes more valuable and more represented in the 

world, graces to their growth rate, adaptability and, wood properties. In Portugal, 

Eucalyptus globulus is the dominant and excellence specie for the production of pulp 

for paper assuming a high economic importance. Understanding the mechanisms 

involved in lignin biosynthesis coupled to genomic tools available represents a path for 

the future with enormous potential for improvement programs of the species. The 

libraries of bacterial artificial chromosome (BAC) are essential tools and allowing 

mapping the loci associated with important features. Through the identification and 

sequencing of BAC clones, it is possible to develop studies of synteny and physical 

maps.  Further, that information can be used to improve the existing genetic linkage 

maps and help projects of genome sequencing. In this work, we characterized two 

libraries containing BAC clones - and EGC_Ba EGC_Bb - obtained from fragments of 

genomic DNA of Eucalyptus globulus (clone PL131) and digested with HindIII and 

EcoRI respectively. The estimated genome coverage for the two libraries was 16X. 

Both libraries had inserts with average size of 115kb. Assessment of contamination by 

extranuclear genome was performed by hybridization of high-density colony filters, 

ensuring a contamination rate of 3.33% and 0.97% for EGC_Ba and EGC_Bb, 

respectively. The probability associated with the attempt to find specific sequences in 

the libraries was calculated at a value greater than 0.99. The identification of some 

genes involved in the lignin biosynthetic pathway (EguPAL, Egu4CL, EguHCT, 

EguC3H, EguCCoAOMT, EguCCR, EguF5H, EguCOMT, EguCAD2), transcription 

factors (EgMYB2, EgRAC1) and peripheral regions of interest to genes EguCCR, 

EguCAD2 and EgRAC1 was performed by PCR using an innovative scheme of three-

dimensional pools. The construction of pools from BAC libraries - EGC_Ba EGC_Bb - 

obeyed the principle of three-dimensional matrix (3D) defined by the parallelepiped 

composed of 24 plates. Where each well in this 3D matrix has a unique address 

defined by its coordinates on the axes of the polyhedron: xx (column number on the 

plate), yy (line number on the plate) and zz (plate number). We identified 79 clones 

carrying genes of interest, with EguCOMT (16 clones) and EguCAD2 (13 clones) to be 

the most represented. Less representation arise genes EguC4H (0 clone), Egu4CL (1 

clone), EguC3H (3 clones) and EguF5H (2 clones). We also identified 46 clones 

carrying sequences belonging to peripheral regions of genes - EguCAD2 (21 clones), 

EguCCR (16 clones) and EguRAC (9 clones). Of the clones identified, thirteen were 
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chosen for sequencing. These, a clone included the region near the gene of interest 

EguRAC1 (EGC_Ba_P27H11), two clones covering the region of interest close to 

genes EguCCR (EGC_Ba_P11O15 and EGC_Ba_P15K22) and EguCAD2 

(EGC_Ba_P14L08), two clones (EGC_Ba_P26H12 and EGC_Ba_P37H11) containing 

the gene EguCCR and seven BAC clones (EGC_Ba_P01L05, EGC_ Ba_P19K09, 

EGC_ Ba_P22O03, EGC_Ba_P32A22, EGC_Bb_P3K7, EGC_Bb_P03M05, 

EGC_Bb_P15A03, EGC_Ba_P03C08) that were positive for the other genes of interest 

- EguCAD2, EguPAL, EguRAC1, EguC3H, EguMyb2, Egu4CL2, EguCOMT and 

EguCCoAOMT - respectively. The DNA extraction and sequencing of BAC clones were 

performed by Beckman Coulter Genomics SA (Grenoble, France). The BAC insert was 

sequenced using for this purpose the pyrosequencing Roche GS FLX Titanium 

(Branford, CT, USA). The assemblies of the sequences obtained were performed using 

the software MIRA. The analysis of the sequences obtained confirmed the presence of 

our genes and regions of interest and identify the reduced presence of repetitive 

elements and microsatellites. It was also possible to identify other interesting 

sequences, as the sequences belonging to the family of cellulose synthase (CesA1 and 

CesA4) found in two clones - EGC_BA_P26H12 and EGC_Bb_P03K07.The identified 

clones can be used in future studies involving the isolation of genes of QTL and 

genomic sequence comparison with other species of Eucalyptus. 
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1.1. Eucaliptos 

O género Eucalyptus pertence à família Myrtaceae composto aproximadamente por 

700 espécies, nativas da Austrália e das suas ilhas circundantes. A sua taxonomia tem 

sofrido alterações ao longo dos últimos 40 anos desde que foi elaborada a primeira 

proposta de classificação em 1971 [1]. A classificação taxonómica actual divide o 

género Eucalyptus em sete sub-géneros politípicos (Angophora, Corymbia, Blakella, 

Eudesmia, Symphyomyrtus, Minutifrucnta e Eucalyptus) e seis sub-géneros 

monotípicos (Acerosa, Cruciformes, Alveolata, Cuboidea, Idiogenes e Primitiva) [2]. 
Esta classificação não é de todo unânime, com estudos recentes de ADN a 

defenderem a reclassificação dos sub-géneros Angophora e Corymbia em dois novos 

géneros atendendo à sua distância genética [3]. Dentro do género Eucalyptus, o sub-

género Symphyomyrtus representa o maior número de espécies, cerca de 300, 

maioritariamente endémicas do continente australiano. 

Actualmente, com uma distribuição ampla ao nível global - há registo da presença das 

diferentes espécies em mais de 90 países - pode ser encontrado em diferentes 

espectros ambientais. Com base na sua adaptação ecológica e fisiológica, as espécies 

variam entre arbustos e árvores gigantes [4] possuindo uma diversidade considerável 

de utilizações, desde produção de madeira para serração, pasta para papel, mel, óleos 

essenciais, taninos, carvão vegetal, acessórios pessoais [5] e biocombustíveis [6]. A 

expansão das plantações de Eucaliptos à escala mundial foi impulsionada pela 

produção de pasta para papel como resultado da sua capacidade de adaptação, 

rápido crescimento, boa forma do fuste e, excelente qualidade da madeira e 

propriedades das fibras. O valor económico resultante desta actividade industrial 

originou um processo de selecção dentro do género, com 80% das plantações actuais 

de eucaliptos para fins industriais a pertencerem às espécies E. grandis, E. globulus, 

E. urophylla e E. camaldulensis [7]. 

 

1.1.1. Eucalyptus globulus Labill. 

O E. globulus é a espécie preferencial para a produção de pasta nas regiões 

temperadas, caso de Portugal. A sua distribuição natural está restrita ao sudeste da 

Austrália, incluindo a ilha da Tasmânia, o sul de Vitória e as ilhas de Bass Strait. 

Acredita-se que a espécie tenha sido introduzida pela primeira vez em Portugal entre 

1820 e 1830, possivelmente via sul de França [8], tendo posteriormente ocorrido 

novas introduções de material genético, sem nunca ter sido registada a sua origem [9]. 
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No entanto, através da comparação de perfis moleculares foi possível comprovar a 

existência de uma elevada proximidade genética de indivíduos presentes em Portugal 

com indivíduos do sudeste da Tasmânia e a um nível inferior dos de sudeste de Vitória 

[10]. 

A grande expansão da espécie no país ocorreu em meados do século XX e coincidiu 

com a instalação e crescimento da indústria papeleira portuguesa [11]. Contrariando a 

tendência de crescimento do século passado, o último Inventário Florestal Nacional 

(2005-2006) reportou um ligeiro decréscimo na taxa de crescimento da sua área, com 

os povoamentos adultos de Eucalipto a ocuparem 23,3% da área florestal, 

correspondendo a 740x103ha. Este fenómeno é justificável com os verões negros de 

2003 e 2005 nos quais arderam cerca de 494x103ha de floresta, com 220x103ha a 

pertencerem a povoamentos de eucalipto [12].  

Economicamente, Portugal com 7,1% do mercado é conjuntamente com a Alemanha o 

3º maior produtor europeu de pasta, atrás da Suécia e da Finlândia. No segmento das 

pastas químicas surge como 4º produtor mundial com 8,9% de quota imediatamente a 

seguir ao trio liderado pelo Brasil, Estados Unidos da América e Finlândia [13]. Estes 

números reforçam a importância da espécie para a economia portuguesa quer ao nível 

regional quer nacional. À escala regional permite uma valorização do solo para o 

proprietário superior a qualquer outro género florestal existente no nosso território. A 

nível nacional, possui um peso relativo considerável e fundamental na balança 

comercial portuguesa, sendo responsável por 3% das exportações [14], tornando o 

país no 9º exportador mundial de pasta química [15]. 

 

 

1.2. Estrutura e composição da madeira 

A estrutura e composição química dos elementos que compõem a madeira é de 

extrema importância para a indústria transformadora, em particular para as empresas 

produtoras de pasta para papel, visto as suas propriedades influírem directamente na 

quantidade e qualidade desta, com consequências no uso do produto final. 

O arranjo estrutural típico da madeira de folhosas é bastante mais complexo quando 

comparado com a madeira de resinosas. Esta complexidade traduz-se na presença de 

células com um maior nível de especialização, caso dos elementos de vaso (Figura 
1.1) - células condutoras responsáveis pelo transporte de seiva bruta. De um         
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modo geral, o lenho em Eucalyptus spp é composto por um tecido básico de 

sustentação mecânica constituído por fibras. Estas, desempenham um papel 

fundamental na qualidade da madeira, através da sua dimensão, propriedades 

mecânicas (tensão, força, compressibilidade, rigidez e flexibilidade) e, composição 

química [16]. Por sua vez, estas propriedades são determinadas pelas características 

originais das fibras, estando sujeitas a alterações durante o processo de 

transformação industrial. No lenho, estão ainda presentes vasos de condução e 

células de parênquima (radial e longitudinal). Os elementos que compõem a estrutura 

anatómica das diferentes espécies do género apresentam variações intra e inter-

especificas consideráveis [17]. Determinada pelas características da sua estrutura 

anatómica, a densidade da madeira, conjuntamente com a composição química, 

afiguram-se como duas variáveis bastante importantes na determinação do 

rendimento do processo industrial e consequente quantidade de pasta produzida e 

propriedades do produto final [18]. 
 

 

Figura 1.1 – Estrutura anatómica típica da madeira de espécies folhosas (A, B, C, D, E, F – 

elementos de vaso de diferentes diâmetros; G – traqueído; H – fibrotraqueído; I – fibra 

libriforme; J – células de parênquima radial; K – células de parênquima axial (adaptado [4]). 

 

Do ponto de vista químico, os principais constituintes da madeira são: a celulose, um 

homopolímero linear constituído por unidades de D-glucopiranose unidas por ligações 
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glucosídicas β(1-4) [19]; as hemiceluloses, um conjunto diversificado de 

polissacarídeos não celulósicos [20]; a lenhina, um heteropolímero aromático 

constituído por unidades de fenilpropano; e um conjunto de constituintes orgânicos 

(extractivos) e inorgânicos (cinzas) em quantidade bastante inferior aos referidos 

anteriormente. 

 

1.2.1. Lenhina 

A lenhina representa o segundo composto orgânico mais abundante na terra depois da 

celulose, contribuindo em 25% para a biomassa das plantas. Ocorre em grande 

quantidade na parede celular secundária de células específicas, caso das fibras, vasos 

de xilema e traqueídos [21] propiciando rigidez e suporte estrutural à parede celular, e 

hidrofobicidade ao sistema vascular. Pode ser encontra em quantidade mais pequena 

na periderme, onde desempenha função protectora juntamente com a suberina. A 

função protectora é muitas vezes desempenhada por lenhinas específicas de defesa, 

especializadas na resposta aos agentes patogénicos (p.e. xilófagos) e ao stress 

mecânico [22]. 

Do ponto de vista químico, apresenta-se como um polímero natural complexo, 

composto maioritariamente por três tipos de monómeros (Figura 1.2) - álcool p-

coumarílico (4-hidroxicinamil), álcool coniferílico (3-metoxi 4-hidroxicinamil) e álcool 

sinapílico (3,5-dimetoxi 4-hidroxicinamil) - constituídos por um anel fenólico ligado a 

uma cadeia de três carbonos complementada com um grupo hidroxilo no carbono 

terminal, diferindo entre si pelo grau de metoxilação apresentado [23]. Após a 

incorporação destes no polímero de lenhina, passam a ser referidos por unidades de 

p-hidroxifenilo (H), guaiacilo (G) e siringilo (S). 

 

Figura 1.2 – Principais monómeros constituintes do polímero de lenhina. 
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A polimerização dos monómeros de lenhina ocorre maioritariamente através de dois 

tipos de ligações: ligações éter (a partir do oxigénio do grupo hidroxilo do anel fenólico, 

β-O-4’) e ligações carbono-carbono (β-5’), originando uma estrutura tridimensional e 

amorfa. As primeiras, permitem uma estrutura de lenhina mais “aberta”, enquanto as 

segundas, originam uma estrutura mais compacta. Em função destas ligações, os 

monómeros do tipo H e G permitem um maior grau de condensação do polímero dado 

o número de radicais do grupo metoxilo presentes. Por seu turno, os monómeros do 

tipo S com os seus dois grupos metoxilo limitam a aproximação entre monómeros, 

originando um polímero mais “descompactado”, facilitando deste modo o processo de 

despolimerização.  

Alguns dos parâmetros químicos referidos, apresentam pois, implicações directas na 

taxa de deslenhificação, consumo químico e rendimento em pasta. Um caso concreto 

está relacionado com o número e tipo de monómeros presente no polímero de lenhina. 

Em Eucalyptus spp, este, é essencialmente composto por unidades de G e S em 

quantidades variáveis [24] (Tabela 1.1). Atendendo ao tipo de ligações químicas 

predominantes, o polímero de lenhina pode apresentar-se mais ou menos condensado 

dificultando ou facilitando deste modo o processo de deslenhificação, com implicações 

no rendimento do processo de transformação industrial de madeira em pasta. O rácio 

(S/G) representa deste modo uma variável muito importante na selecção de madeira 

para a produção de pasta. Esta qualidade particular da madeira depende de factores 

como a origem da árvore, condições de crescimento, clima, espécies, etc. As espécies 

com maiores rácios S/G tendem a proporcionar maiores rendimentos de pasta e, maior 

facilidade de deslenhificação durante o seu processo de conversão em pasta química 

[25]. A importância de características específicas das lenhina (p.e. lenhina total e rácio 

S/G) é visível na diferença de rendimento entre duas das principais espécies 

industriais, com E. globulus a necessitar de menos 25% de madeira para produzir uma 

tonelada de pasta quando comparado com a E. grandis [26].  

 

Tabela 1.1 - Composição química da amdeira e razão Seringilo/Guaiacilo (S/G) das principais 

espécies de Eucalyptus plantadas com intuito comercial [24]. 

 Celulose (%) Hemicelulose (%) Lenhina total (%) S/G (mol/mol) 

E. globulus 48,8 24,5 26,7 4,3 

E. nitens 43,8 30,9 25,3 2,7 

E. grandis 51,7 20,5 27,8 3,2 

E. urograndis 47,5 24,5 28,0 2,0 

E. urophyla 52,0 19,4 28,6 2,4 
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Como tal, a compreensão dos mecanismos envolvidos na formação dos monolinhóis e 

a sua posterior integração nos programas de melhoramento genético é primordial para 

os investigadores da área. O processo de síntese dos monómeros de lenhina ou 

monolinhóis tem início na fenilalanina e, envolve reacções de deaminação, 

hidroxilação de uma, duas ou três posições do anel aromático, metilação de um ou 

dois desses grupos hidroxilos e duas reduções sucessivas da cadeia lateral do 

monolinhól, transformando o ácido carboxílico num aldeído e posteriormente num 

álcool (Figura 1.3).  

 

 

Figura 1.3 – Biossíntese de monolinhóis pela via fenilpropanóide. Estão identificadas as 

enzimas e os monómeros intermediários na biossíntese dos monolinhóis com base no 

conhecimento actual. Cada seta identifica uma reacção e próxima da seta está o nome da 

enzima que catalisa a reacção (adaptado [27]). 

 

Essas reacções são mediadas pela fenilalanina amónia-liase (PAL), três diferentes 

monoxigenases dependentes do citocromo P450 (cinamato 4-hidroxilase (C4H), p-

coumarato 3-hidroxilase (C3H) e, ferulato 5-hidroxilase (F5H)), duas metiltransferases 
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(cafeoil CoA O-metiltransfersae (CCoAOMT) e, ácido cafeico O-metiltransferase 

(COMT)), e duas oxirredutases (cinamoil-CoA reductase (CCR) e, cinamil álcool 

desidrogenase (CAD). Além dessas oito enzimas cujas acções aparentam resultar no 

produto final, outras duas enzimas (4-hidroxinamoil-CoA ligase (4CL) e, 

hidroxicinamoil-CoA shikimato/ quinato hidroxicinamoil transferase (HCT)) são 

necessárias para sintetizar vias intermédias (p.e. via flavonóide) que servem de 

substrato para reacções subsequentes. Mais especificamente, a 4CL conjuntamente 

com ATP e CoA ligase catalisa a síntese de p-coumaroil CoA. Este é posteriormente 

utilizado pela HCT para sintetizar a p-coumaroil shikimato, que servirá de substrato 

para a reacção de hidroxilação seguinte pela C3H. De modo alternativo, a p-coumaroil 

CoA pode ser utilizada como substrato pela chalcone sintase direccionando as 

reacções directamente para a CCR, dando origem à biossíntese de unidades H de 

lenhina. O conjunto relativamente menor de reacções que origina o álcool p-

coumarílico requere apenas parte destas enzimas (PAL, C4H, 4CL, CCR e CAD), 

enquanto a síntese de álcool coniferílico requere essas cinco mais a HCT, C3H e 

CCoAOMT, por fim, a síntese de álcool sinapílico requere a totalidade das dez 

enzimas, incluindo a F5H e a COMT [27].  

O conhecimento actual sobre o funcionamento dos genes responsáveis pelo tipo e 

quantidade de monolinhóis produzidos com implicações directas na 

quantidade/qualidade de lenhina pode consubstanciar ganhos económicos importantes 

para a indústria de pasta para papel e energia. Na tentativa de atingir esse objectivo, 

têm sido desenvolvidos diversos estudos direccionados para a regulação dos genes 

envolvidos na via biossintéctica da lenhina, aferindo de forma directa a importância 

específica de cada um na produção de monolinhóis (Tabela 1.2). Olhando à 

importância dos diferentes genes, podemos constatar que a sub-regulação individual 

dos genes F5H e HCT traduz-se numa diminuição do teor total de lenhina e num 

aumento do rácio (S/G). Por sua vez, a sub-regulação conjunta dos genes 4CL/F5H, 

CCR/COMT e CCR/CAD2 resulta igualmente numa diminuição do valor da lenhina 

total e num aumento do rácio (S/G). A existência de correlação entre a CCR e a CAD2 

ao nível da actividade dos promotores e de lenhificação demonstrada durante os 

estudos de regulação permitiu ainda identificar e revelar a importância dos factores de 

transcrição MYB1 [28] e MYB2 [29] como mecanismos de controlo dos locais de 

acumulação de lenhina em espécies de Eucalipto. Foi ainda possível, sem recorrer a 

alterações da expressão génica dos dois genes – CCR, CAD2 - associar variações 

das suas sequências genómicas com diferentes perfis de lenhina, originando árvores 

com conteúdos de lenhina mais favoráveis [30]. 
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Tabela 1.2 - Alterações no teor de lenhina e composição de H/G/S em várias plantas 

transgénicas e mutantes em consequência da alteração da expressão génica dos genes 

envolvidos na biossíntese de monolinhóis relativamente às plantas originais [22] (n.d. - não 

definido; s.a. - sem alteração, ↑ - aumento, ↓ diminuição). 

Gene(s) Lenhina Total H G S S/G 

PAL ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓/ ↑ 

PAL ↑ ↑ n.d. ↑ / s.a. ↓ / = ↓ / = 

C4H ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

C4H ↑ s.a. n.d. s.a. s.a. s.a. 

4CL↓ ↓ ↑ ↓ ↓ s.a. 

HCT ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ 

C3H ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ n.d. 

CCoAOMT ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ / s.a. ↓ / s.a. / ↑ 

CCR ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ / ↑ 

F5H ↓ ↓ / s.a. n.d. ↑ ↓ ↓ 

F5H ↑ ↓/ s.a. n.d. ↓ ↑ ↑ 

COMT ↓ ↓/ s.a. / ↑ n.d. ↓/ ↑ s.a. ↓ 

COMT ↑ = n.d. s.a. s.a. s.a. 

CAD ↓  ↓/ = n.d. ↑ / s.a ↓/ s.a ↓ / s.a. 

4CL ↓  F5H ↓ ↓ n.d. n.d. n.d. ↑ 

CCoAOMT ↓  COMT ↓ ↓ / = n.d. ↓/ s.a. - ↓ 

CCR ↓  COMT ↓ ↓ n.d. n.d. n.d. ↑ 

CCR ↓  CAD ↓ ↓ n.d. ↓ - ↑ 

COMT ↓  CCR ↓  CAD ↓ ↓ n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

 

1.3. Recursos genómicos 

Quando comparados com espécies agrícolas, a grande maioria das espécies florestais 

caracteriza-se de um modo geral por possuírem gerações temporalmente longas, altos 

níveis de diversidade genética e baixos níveis de consanguinidade. Este fenómeno 
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associado ao facto dos eucaliptos estarem nos estágios iniciais selecção, identifica no 

género uma margem de progressão enorme ao nível de selecção e melhoramento 

genético [31]. Por seu turno, a conjugação do potencial de melhoramento com a 

valorização económica de algumas espécies de eucalipto plantadas com intuito 

comercial tem resultado num interesse crescente no desenvolvimento de programas 

de melhoramento genético [32].  

Face aos recursos disponíveis, os programas de melhoramento genético em 

Eucalyptus spp, começaram por concentrar toda a sua atenção no fenótipo [33]. O 

primeiro programa de melhoramento genético no mundo teve início em Portugal no 

ano de 1965, pela mão da empresa de celulose Billerud – mais tarde Celbi e 

actualmente parte do grupo Altri – estando direccionado para o crescimento, 

densidade básica e conteúdo em celulose da madeira. As restantes empresas – 

Portucel, Soporcel (actual grupo Portucel-Soporcel) e Caima (grupo Altri) – 

começaram apenas uma década depois com esquemas de selecção, instalação de 

pomares, clonagem e ensaios de campo semelhantes aos da empresa sueca [8]. 

Nas duas últimas décadas a investigação na área genómica conheceu avanços 

importantes com o desenvolvimento de metodologias e técnicas inovadoras indo ao 

encontro das necessidades de desenvolvimento dos programas de melhoramento em 

desenvolvimento [34]. Estes avanços têm disponibilizado novos e valiosos recursos, 

permitindo num futuro próximo vir a encurtar gerações e acelerar ainda mais esse 

processo selectivo. O aparecimento de diferentes técnicas de marcação molecular, 

clonagem ou sequenciação, possibilitou a exploração de novos horizontes. Exemplo 

disso é o projecto de sequenciação integral do genoma de E. grandis, cuja publicação 

em revista científica está prevista para o inicio de 2012. Actualmente já se encontra 

disponível a anotação oficial do genoma no site www.phytozome.net.  

 

1.3.1. Estrutura e tamanho do genoma 

As espécies do género Eucalyptus são plantas diplóides, com um número haplóide 

cromossomas, 11 (2n=22) [35]. Grattapaglia e Bradshaw [36] estimaram o tamanho 

do genoma para as diferentes espécies a variar entre 370 e 700 milhões de pares de 

base (Mb). Para espécie E. globulus, o seu valor era de 530Mb, representando um dos 

mais baixos para o sub-género Symphyomyrtus com um genoma médio de 650Mb. 

Pinto et al. [37] voltou a estimar o tamanho do genoma de E.globulus utilizando uma 

metodologia diferente tendo calculado um valor médio de 644Mb, substancialmente 
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superior ao estimado anteriormente. Esta diferença foi justificada com base na 

utilização de diferentes métodos laboratoriais, diferentes tecidos ou variações intra-

específicas. O genoma do cloroplasto de E. globulus foi o primeiro do Género a ser 

sequenciado na sua totalidade, apresentado um tamanho de 160.286pb [38]. 
Recentemente, foi disponibilizada a sequência completa do cloroplasto de E. grandis 

(160.137pb) reportando uma elevada conservação entre os genomas das duas 

espécies [39]. 

 

1.3.2. Mapas genéticos e QTL 

A informação obtida através da localização de um marcador num cromossoma e da 

determinação da sua distância a um gene específico, permitiu avançar para a criação 

de mapas de ligação genética.  

Os mapas genéticos em Eucalyptus (Tabela 1.3) têm sido construídos 

predominantemente com recurso aos marcadores moleculares do tipo RAPD 

(Amplificação aleatória de ADN polimórfico, do inglês Random amplified polymorphic 

DNA), AFLP (Polimorfismo do tamanho de fragmentos amplificados, do inglês 

Amplified Fragment Lenght Polymorphism), RFLP (Polimorfismo de comprimento de 

fragmento de restrição, do inglês Restriction Fragment Lenght Polymorphism), e SSR 

(Repetição de sequência simples ou microssatélite, do inglês Simple Sequence 

Repeat) [40-48]. Face às características de cada marcador, existe a possibilidade de 

utilização simultânea de marcadores na construção de mapas de ligação, permitindo 

ultrapassar algumas das limitações individuais destes.  

Os mapas de ligação genética construídos com recurso aos marcadores moleculares 

permitem avaliar a diversidade genética [49-53] e, detectar os loci responsáveis pela 

variabilidade das características quantitativas com interesse comercial, denominadas 

pelo acrónimo inglês QTL. Grattapaglia et al [54] realizou um dos primeiros estudos 

para localização de QTL em Eucalyptus spp., procurando identificar a localização dos 

loci que afectavam a propagação vegetativa em E. grandis e E. urophylla. Para E. 

globulus, a maioria dos estudos de localização dos QTL têm incidido sobre densidade 

básica da sua madeira, tamanho das fibras, percentagem do teor de celulose, 

rendimento em pasta e ângulo das microfibrilas [55], propriedades da madeira e das 

fibras [56], crescimento, densidade da madeira, espessura relativa da casca e floração 

precoce [57], propriedades químicas e físicas da madeira e propriedades de 

crescimento [58] ou terpenos foliares [59].  
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A informação fornecida pela análise QTL relativa à localização específica dos genes 

responsáveis pelas variações das características quantitativas é limitada pelo facto do 

intervalo de confiança associado aos cálculos de QTL poder abranger centenas de 

genes. Para Eucalyptus spp., esse intervalo varia entre 4,5 e 9Mb [40]. A utilização de 

“genes candidatos” (CG) é uma das estratégias mais simples para suprimir essa 

limitação [60].  

Tabela 1.3 – Marcadores moleculares utilizados na construção de mapas genéticos 

pertencentes a diferentes espécies de Eucalyptus. 

Espécies População Número de 
marcadores 

Número de 
grupos de 
ligação 

Tamanho do 
mapa 
observado 

Referência 

E. grandis 62 F1 240 RAPD 14 1552 [40] 
E. urophylla 62 F1 251 RAPD 11 1101 [40] 
E. nitens  210 RFLP       

125 RAPD          

4 Isozimas 

12 1462 [41] 

E. grandis  236 RAPD 11 1415 [42] 
E. urophyla  269 RAPD 11 1331 [42] 
E. globulus 93 F1 268 AFLP 16 967 [43] 
E. tereticornis 93 F1 285 AFLP 14 919 [43] 
 E. urophylla 82 F1 245 AFLP 23 1505 [44] 
E. tereticornis 82 F1 264 AFLP 23 1036 [44] 
E. grandis 156 BC 438 AFLP 11  1335 [45] 
E. globulus 177 BC 367 AFLP 11 1405 [46] 
E. grandis x E. 
globulus F1 
Paternal 

156  e. grandis 

BC 

518 AFLP 11 1448 [46] 

E. grandis x E. 
globulus F1 
Maternal 

177 e. globulus 

BC 

577 AFLP 11 1318 [46] 

E. grandis 92 F1 202 SSR 11 1814,5 [47] 
E. urophylla 92 F1 160 SSR 11 1133,4 [47] 
E. grandis x E. 
urophylla 

92 F1 122 SSR 11 1567,7 [47] 
 

E. globulus 121 F2 33 SSR 

132 AFLP 

11 701,9 [48] 

                                                                                                                                                       

 

1.3.3. Bibliotecas de BAC 

O desenvolvimento do sistema de clonagem com recurso ao cromossoma artificial de 

bactéria (BAC) do inglês Bacterial Artificial Chromosome [61] demonstrou ser uma 
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alternativa viável e mais vantajosa relativamente ao principal sistema de clonagem 

utilizado até então, o cromossoma artificial de levedura (YAC) do inglês Yest Artificial 

Chromosome [62] (Tabela 1.4). A sua utilização permite analisar os maiores e mais 

complexos genomas, desenvolver mapas físicos, isolar regiões similares entre 

espécies e testar a sintenia existente, determinar a riqueza de genes em determinada 

região ou sequenciar integralmente o genoma. A possibilidade de integrar esta nova 

informação com a obtida anteriormente através dos mapas de ligação genética 

demonstra a sua enorme valia. 

Tabela 1.4 – Principais características dos métodos de clonagem BAC e YAC. 

 

O sucesso na análise e aplicação dos dados fornecidos pelas bibliotecas de BAC 

depende e muito das suas características, incluindo: tamanho dos insertos, 

representação, tamanho e complexidade do genoma em questão. Quanto maior o 

tamanho médio dos insertos, menor será o número de clones necessários para a 

sequenciação de uma determinada região do genoma. Por outro lado, a cobertura do 

genoma num determinado mapa depende da extensão do genoma representado na 

biblioteca [63-64]. A probabilidade de encontrar uma sequência específica numa 

biblioteca pode ser calculada com base na equação de Clarke-Carbon [65]: 

 

N, número de clones gerados; P, probabilidade inerente à presença de determinada sequência; I, 
tamanho médio dos insertos em pares de base (bp); C, tamanho do genoma em pares de base (bp). 

 

As primeiras bibliotecas de BAC para espécies florestais incidiram sobre o género 

Populus [66-67] surgindo posteriormente bibliotecas envolvendo as espécies Pinus 

pinaster [68], Picea glauca [69], Pinus taeda [70], Quercus robur [71] e, Eucalyptus 

grandis [39]. 

 YAC BAC 

Tamanho dos  insertos < 2Mb < 300 kb 

Quantidade de ADN necessária elevada média 

Forma do ADN linear circular 

Estabilidade  Instáveis e quiméricos elevada 

Eficiência de transformação baixa elevada 
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1.3.1.1. Construção das bibliotecas 

Segundo Luo e Wing [72] a construção de uma biblioteca BAC pode ser dividida em 

três etapas principais: preparação do vector, preparação do inserto de ADN e 

construção da biblioteca propriamente dita (Figura 1.4). Cada uma delas é composta 

por passos intermédios cujos resultados tem implicações directas na qualidade final da 

biblioteca. 

 

 

Figura 1.4. - Esquema resumido dos principais passos necessários à construção de uma 

biblioteca de BAC. 

 

1.3.3.2.Estratégias de identificação de clones de BAC 

A identificação de clones BAC portadores de sequências específicas, muitas vezes 

identificada pelo termo inglês “screening” é realizada com recurso a estratégias 
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diversificadas, envolvendo duas técnicas principais: (i) Hibridação com sondas de 

interesse; (ii) Reacção de Polimerase em Cadeia (PCR, do ingês Polimerase Chain 

Reaction) [73].  

A hibridação foi uma das primeiras técnicas de identificação de clones em larga escala 

utilizados e rapidamente reconhecida como uma técnica básica em biologia molecular 

[74]. Esta técnica pode ser utilizada com recurso a filtros de alta densidade de 

colónias englobando a totalidade da biblioteca. Para tal, é utilizado uma única sonda 

ou uma mistura de diferentes tipos de sondas. As sondas mais utilizadas incluem 

fragmentos de ADN sub-clonados, produtos de PCR amplificados ou oligonucleótidos 

de ADN.  

A PCR é outra das técnicas passível de ser utilizada na identificação de clones de 

interesse nas bibliotecas envolvendo a utilização de marcadores moleculares 

(específicos de determinados locus e definidos por uma banda simples no géis de 

agarose) [75]. A utilização de primers (sequências de ADN com bases 

complementares ao inicio da sequência que se pretende amplificar) específicos 

permite identificar de forma imediata a presença de sequências específicas num 

determinado clone da biblioteca. A eficiência do screening por PCR pode ser 

aumentada através da construção de pools multidimensionais. Estes pools consistem 

numa junção de suspensões de colónias de bactérias pertencentes a diferentes clones 

BAC. As matrizes dimensionais dos pools são desenhadas com base em planos 

geométricos tendo como orientação imaginária, os eixos ortogonais definidos pelo 

conjunto linear das diferentes placas, linhas e colunas (Figura 1.5). Estas matrizes 

podem ser o mais simples possível, de duas ou três dimensões [76-77] ou matrizes 

um pouco mais complexas compostas por seis ou mais dimensões [78-79].  

 

Figura 1.5. – Conjunto de placas e respectivos planos de corte definindo um esquema de pools 

tridimensional. 
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1.3.3.3. Sequenciação e análise de ADN 

Em finais dos anos 70 foram desenvolvidas as duas primeiras técnicas de 

sequenciação de moléculas de ADN em larga escala, conhecidas por Sanger e Maxa-

Gilbert. Desde então, o método Sanger tem sido o mais utilizado dado ser de 

aplicação mais fácil, impulsionado ainda pelo aparecimento da PCR e subsequente 

automatização da técnica com o desenvolvimento dos termocicladores. Mais 

recentemente surgirem novos métodos de sequenciação designados por: 

pirosequenciação ou sequenciação 454 (plataforma Roche (454) GS FLXsequencer), 

sequenciação por síntese (plataforma GS FLXsequencer) e sequenciação por ligação 

(plataforma Applied Biosystems SOLiD Sequencer). Todos estes métodos inovadores 

partilham uma capacidade para gerar informação muito superior ao método Sanger 

permitindo uma poupança de tempo e de dinheiro por sequenciação bastante 

considerável [80-81]. 

A facilidade na obtenção de informação relativa a sequências de ADN gerou um fluxo 

de dados considerável. Este fenómeno associado à eficiência computacional existente 

resultou num aumento crescente de programas com base em diferentes algoritmos 

desenvolvidos para a análise de sequências genómicas. Esta análise pretende 

caracterizar as sequências quanto à presença de elementos específicos (p.e. 

elementos repetitivos e microssatélites), ou efectuar comparações directas de 

sequências contra bases de dados específicas permitindo detectar a presença de 

genes, mapear sequências completas e estruturas exão/intrão nos genes, desvendar 

elementos regulatórios associados, descobrir sequências inesperadas e decifrar a 

organização e evolução do genoma [82]. Uma das principais bases de dados 

disponibilizada online é pertença do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), havendo no 

entanto outras particularmente direccionadas para espécies vegetais, caso do 

Phytozome (www.phytozome.net) e PlantGDB (www.plantgdb.org). A comparação de 

sequências nestas bases de dados é maioritariamente realizada com recurso ao 

algoritmo BLAST™ (Basic Local Alignment Search Tool) [83] especializado na 

realização de alinhamentos locais. 
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1.4. Objectivos 

O presente trabalho visou conhecer o número e a estrutura dos genes intervenientes 

na produção e acumulação de lenhina em E. globulus e, caracterizar a região 

genómica envolvente, utilizando para tal as duas primeiras bibliotecas BAC 

construídas para a referida espécie. Deste modo, e com o intuito de cumprir o 

objectivo supra citado foram delineados os seguintes objectivos específicos: 

(i) Caracterizar as bibliotecas BAC de E. globulus; 

(ii) Identificar clones BAC portadores de genes de interesse e regiões de 

interesse;  

(iii) Caracterizar regiões do genoma nuclear de clones seleccionados. 
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2 
Material e Métodos 
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2.1 Caracterização de bibliotecas BAC de E. globulus 

As bibliotecas BAC de Eucalyptus globulus Labiill – EGC_Ba e EGC_Bb – utilizadas 

no presente trabalho foram construídas pelo Clemson University Genomics Institute 

(CUGI, Clemson University, USA; http://www.genome.clemson.edu/) utilizando ADN 

extraído de folhas jovens e ensombradas provenientes do clone PL131 pertencente ao 

programa de melhoramento genético do Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e 

Papel. O vector de clonagem utilizado foi o pIndigoBAC-536. As enzimas de restrição 

seleccionadas foram respectivamente, EcorI (EGC_Ba) e HindIII (EGC_Bb). Cada 

biblioteca é composta por 36864 clones BAC divididos em 96 placas de 384 poços 

cada.  

 

2.1.1 Determinação de contaminação por genoma extranuclear 

A determinação da percentagem de contaminação por ADN organelar foi calculada 

através da hibridação de duas membranas de alta densidade por cada biblioteca. Para 

cada membrana foi utilizada uma sonda contendo ADN dos respectivos organelos, 

num total de cinco genes cloroplastidiais (psbA, psbB, psbD, rbcL, ndhB) e dois genes 

mitocondriais (ccb256, cox3) (Tabela 2.1).  

 

Tabela 2.1 – Primers utilizados na identificação do teor de contaminação por genoma 

extranuclear existente nas bibliotecas.  

Genoma Gene Primer directo (5’→3’) Primer reverso (5’→3’) Referência 

Cloroplasto psbA TACCATCCGAAAAACTTCCTTG ACCTTATTGACCGCAACTTCTG [39] 
 psbB GAGATAAAGAAGGGCGTGAACT ATTCCACTTGAGCATCCAAATC [39] 
 psbD CGCAGTTTCTACTCCCGCTAA GCACCATCACCATCTTCAAATAA [39] 
 rbcL AATGATGAAAAGGGCTGTATTTG CCAAGGGTGTCCTAAAGTTCCT [39] 
 ndhB TTTTATGCGGTGCTAACGATTT TTGGTCCGAGTGGGGATAG [39] 
Mitocôndria ccb256 GGAAGTTAGCAAAGTTAGAC TTGTTCTTAACAGCGATGGC [84] 
 cox3 CCGTAGGAGGTGTGATGT CTCCCCACCAATAGATAGAG [84] 

 

2.1.1.1 Construção das membranas 

Para ambas as bibliotecas, as membranas foram preparadas com recurso ao robot 

Genetix Q-bot (Genetix, New Milton, Hampshire, United Kingdom). Cada membrana de 

22,5x22,5cm (Hybond-N+; Amersham Bioscience, Piscataway, NJ, USA) ficou com 

36.864 clones independentes, ordenados num padrão 6x6 de marcação dupla. Uma 
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vez inoculadas, as membranas foram transferidas para placas contendo meio sólido 

(LB com cloranfenicol 12,5µg/mL) e, incubadas durante a noite a uma temperatura de 

37ºC. Posteriormente e, antes de as colónias confluírem entre si, foram colocadas a 

4ºC. As membranas foram mantidas durante 4 minutos em papel de filtro Whatman 

3MM com uma solução tampão de desnaturação (NaOH 0,5M, NaCl 1,5N). Em 

seguida foram sujeitas a uma temperatura de 100ºC durante 10 minutos e, por fim, 

foram neutralizadas durante 10 minutos em papel de filtro Whatmann 3MM utilizando 

para o efeito uma solução tampão de neutralização (Tris-HCl 1,5M (pH 7,4), NaCl 

1,5N). De imediato, foram incubadas a 37ºC durante 45 minutos com 250mg/L 

proteinase K num meio contendo Tris-HCl 100mM (pH 8), EDTA 50 mM, NaCl 0,5N. 

Finalmente, e depois de secas durante 45 minutos a 80ºC, foram expostas a radiação 

Ultra-Violeta (UV) (120.000µJ.cm-2 durante 50 segundos).  

 

2.1.1.2 Hibridação das membranas 

Marcação das sondas 

A incorporação da radioactividade no ADN (150ng de ADN no fragmento amplificado) 

das nossas sondas foi efectuada com recurso a [α-33P] dCTP (Perkin-Elmer, Waltham, 

Massachusetts, USA) utilizando o kit Amersham Ready-To-GO DNA Labeling Beads 

(GE Healthcare, Waukesha, WI). O dCTP (GE Healthcare, Waukesha, WI) e os 

nucleótidos não incorporados foram removidos utilizando o Illustra-ProbeQuant G50 

(GE Healthcare, Waukesha, WI) de acordo com o protocolo estabelecido pelo 

fabricante. As sondas organelares foram obtidas por amplificação via PCR de ADN de 

E. globulus obedecendo às condições standard. 

 

Pré-tratamento 

As membranas foram tratadas duas a duas por capilaridade num banho contendo uma 

solução de SSC 6X durante 5 minutos. Para o efeito, foi utilizada uma rede de malha 

bastante fina com o objectivo de manter as duas membranas separadas entre si. 

Terminado o banho, as membranas foram enroladas, colocadas em tubos de 

hibridação com 50mL de SSC6X e, incubadas a uma temperatura de 50ºC durante 30 

minutos.  
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Pré-hibridação  

Foram desnaturados 50µL (100mg/mL) de ADN de esperma de salmão durante 10 

minutos a uma temperatura de 95ºC – arrefecido em gelo. O ADN desnaturado foi 

adicionado a 50mL de tampão de hibridação e vertido dentro do tubo de hibridação. 

Por fim, o tubo foi incubado durante 2 horas a uma temperatura de 68ºC. 

 

Hibridação 

As sondas previamente marcadas com radioactividade foram desnaturadas durante 

dez minutos a 95°C, sendo posteriormente adicionadas a 50mL de tampão de 

hibridação. A solução foi vertida para o tubo de hibridação, ficando a incubar durante a 

noite à temperatura de 68°C (Figura 2.1a). Após a incubação e depois de retirado o 

tampão radioactivo foi realizada a lavagem das membranas numa primeira solução de 

lavagem durante 15 minutos a 50ºC passando ainda por uma segunda solução de 

lavagem à mesma temperatura durante 30 minutos. Finalizada a lavagem, as 

membranas foram cuidadosamente retiradas com o auxílio de duas pinças e 

colocadas sobre papel absorvente, com o intuito de extrair os vestígios da solução 

ainda presente. Cada membrana foi depositada numa folha de plástico tipo “saran” e 

coberta com uma segunda folha. Finalmente, foram expostas em cassetes General 

Purpose PhosphorImager (Amersham Bioscience, Piscataway, NJ, USA) por um 

período de três dias (Figura 2.1b). A visualização foi realizada com recurso à Storm 

System (Amersham Bioscience, Piscataway, NJ, USA), utilizando uma resolução de 

50µm. 

 

 

Figura 2.1 – a) Incubação de membranas em forno de hibridação; b) cassete de revelação 

utilizadas para exposição de membranas hibridadas. 
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2.2. Identificação de clones portadores de genes e regiões de 
interesse 

A eficiência da identificação de clones portadores de sequências de interesse nas 

bibliotecas BAC pode ser aumentada através da junção ordenada de vários clones 

BAC num conjunto único, vulgarmente designado por pool. Uma vez agrupados, os 

clones portadores de sequências de interesse podem ser localizados através da 

identificação dos pools contendo os marcadores correspondentes. Deste modo, a 

construção de pools utilizando esquemas de três ou mais dimensões, é um pré-

requisito para o aumento da eficiência na identificação de clones de interesse via PCR. 

Nesta lógica, a construção de pools tridimensionais (3D) parece ser uma opção 

sensata permitindo procurar os nossos genes de interesse de forma rápida e menos 

dispendiosa.  

 

2.2.1. Construção de pools 3D 

A construção dos pools das bibliotecas EGC_Ba e EGC_Bb obedeceu ao princípio da 

matriz tridimensional (3D) definida pelo paralelepípedo composto por 24 placas, 

conforme descrito por Xia et al. [77]. Cada placa de 384 poços é composta por 16 

linhas (“A” a “P”) e 24 colunas (1 a 24), com o poço A1 a representar o canto superior 

esquerdo da placa. Consequentemente, cada poço presente na matriz tridimensional 

possui um endereço único definido pelas suas coordenadas relativas aos eixos do 

poliedro: xx (número da coluna na placa), yy (número da linha na placa), e zz (número 

da placa). O conjunto originado pela junção da totalidade dos pools correspondentes 

aos três eixos ortogonais foi designado por SuperPool (SP). Foram seleccionadas as 

primeiras 48 placas de cada biblioteca para a construção dos pools. As 96 placas 

foram divididas em quatro grupos de 24 placas cada, originando quatro SP. Uma vez 

realizada a mistura ordenada das suspensões de bactéria, foi feita uma amplificação 

geral do genoma utilizando o kit illustra TempliPhi (GE Healthcare, Waukesha, WI). 

 

Pools de dimensão X  

Os pools de dimensão X ou pools laterais são definidos pelo plano paralelo às 

superfícies esquerdas e direitas do poliedro conceptual, agregando os clones de BAC 

que partilham a mesma coordenada x (coluna na placa de 384 poços). Cada pool 
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contém 384 clones. O número total de pools de dimensão X para a globalidade das 

placas seleccionadas é 96 (24 pools x por SP x 4 SP). 

 

Pools de dimensão Y  

Os pools de dimensão Y ou pools faciais correspondem ao plano paralelo à superfície 

frontal do poliedro, consistindo nos clones BAC que partilham as mesmas 

coordenadas y, ou seja, as mesmas linhas no presente estudo. Cada pool 

representando o eixo dos yy no SP contém 576 (24 poços por placa x 24 placas) 

clones de BAC. O número total de pools de dimensão Y para a globalidade das placas 

seleccionadas é 64 (16 pools Y por SP x 4 SP). 

 

Pools de dimensão Z  

Cada placa de 384 poços num SP é definida como um único pool de coordenada Z. 

Cada pool de dimensão z contém 384 clones de BAC. O número total de pools 

correspondente ao eixo Z para a parte considerada das duas bibliotecas é 96 (24 

pools Z por SP x 4 SP). 

No final, os pools de diferente dimensão correspondentes a cada SP (grupos de 24 

placas) foram agrupados em placas de 96 poços. Cada placa ficou composta por 24 

pools relativos às colunas (dimensão X), 16 pools relativos às linhas (dimensão Y) e 

24 pools relativos às placas (dimensão Z) permitindo assim, uma procura mais fácil e 

ordenada dos nossos genes de interesse (Figura 2.2). 

Figura 2.2 – Disposição e identificação dos pools constituintes de um SP numa placa de 96 

poços. 
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2.2.2. Identificação de clones por PCR utilizando os pools 3D 

A primeira etapa, consistiu em identificar por PCR (Figura 2.3) quais os pools positivos 

para os nossos genes de interesse (Figura 2.4a). A coordenada ou posição do(s) 

nosso(s) clone(s) candidato(s) ficou definida após a identificação dos pools positivos. 

Uma vez identificados os pools positivos, foi elaborada uma matriz diagramática 

composta pela combinação possível de todas as coordenadas das diferentes 

dimensões. Tais coordenadas indicariam a localização dos nossos possíveis clones 

positivos (Figura 2.4b). No caso de existirem três positivos por dimensão num SP, 

teríamos respectivamente (3 x 3 x 3) 27 clones candidatos a conterem o nosso gene 

de interesse.  

Num segundo momento, os clones candidatos foram repicados das placas originais e 

colocados a crescer em meio sólido meio sólido (LB com cloranfenicol 12.5µg/mL) 

durante a noite. Após esse procedimento foi realizado uma nova PCR de validação, 

identificando os nossos clones positivos (Figura 2.4c). 

 

Figura 2.3 – Termociclador C1000™ (Bio-Rad) utilizado para as reacções de PCR. 

 

2.2.2.1. Desenho de primers para identificação dos clones portadores de genes 
de interesse 

Atendendo à importância da lenhina como factor limitante na transformação industrial 

de madeira utilizada para a produção de pasta para papel e face à necessidade de 

compreender melhor a estrutura dos genes envolvidos na sua síntese, a escolha dos 

nossos genes candidatos incidiu precisamente sobre os dez genes intervenientes na 

via biossintética da lenhina (PAL, C4H, 4CL, HCT, C3H, CCoAOMT, CCR, F5H, 

COMT, CAD2) e em dois factores de transcrição responsáveis pelo controlo dos locais 

de acumulação de lenhina (RAC1 e Myb2). Os primers utilizados na identificação dos 

nossos clones de interesse foram obtidos com base em bibliografia existente (Tabela 
2.2).  
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Tabela 2.2. Primers utilizados na identificação de clones portadores de genes de interesse 

envolvidos na via biossintética da lenhina (EguPAL, EguC4H, Egu4CL, EguHCT, EguC3H, 

EguCCoAOMT, EguCCR, EguF5H, EguCOMT, EguCAD2) e na sua regulação (EgMYB2, 

EgRAC1). 

Família do gene Gene Acesso 

EMBL  

Sequência (5’ →3’), com pd – primer 

directo e pr – primer reverso 

Referência 

Fenilalanina amonia-

liase 

EguPAL CT987001 pd GTGCAGGTCGTACCCATTGT [39] 
pr GCAGTCTTCAGGATTTGGA 

Cinamato 4-hidroxilase EguC4H CT988030 pd CGGAAGAGATGAAGGTCGAG [39] 
  pr AGACGATGGTGGAGTGCTTC  

4-hidroxicinamoil – CoA 

ligase 

Egu4CL AJ244010 pd GTTGTGCCGATGAAGGATG [39] 
pr TGAAAAAGAAAAGGGTATGAGAAA 

Hidroxicinamoil CoA: 

shikimato 

hidroxicinamoil 

transferase 

EguHCT CT980202 pd CGATCTATCAGCCCTTGTCC 

pr CTTCATACGCAATTCCACCA 

[39] 

 

p-coumarato 3-

hidroxilase 

EguC3H CT986440 pd TGGAAGTTTGTCATCGTCGT [39] 
pr CATATAAGGATCGCCTTTGGA 

Cafeoil CoA O-

metiltransferase 

EguCCoAOMT AF168778 pd CGCTCCACCCCTTCCT  

pr GGCTCCTTCACGACCTTT C 

[85] 

 

Cinamoil-CoA redutase EguCCR X79566 pd TGATGAGGTGAACCCAAGAGTA [86] 
pr TTTCTCCTGCAAGCTCTTGACA 

Ferulato 5 hidroxilase/ 

Coniferaldeído 5 

hidroxilase 

EguF5H CT987560 pd CGTCCCTCTTCTCCTCTTCC        

pr GCCATACTTCTTCGCCAGAC   

[39] 

                      

Cafeato /5-

hidroxiferulato O-

metiltransferase 

EguCOMT X74814 pd CGCTCCACCCCTTCCT [85] 
pr GGCTCC TTCACGACCTTT C 

 

Cinamil álcool 

desidrogenase 

EguCAD2 X65631 pd AGGAAACAGAGGAGATGCTTGA [86] 
pr CTCTCTAGGGCGGTGTTGA 

GTPase RAC EguRAC1 DR410036 pd AGCGCGTCGAGGTTCATCAA [87] 
pr TGGGGAAAGTGTTGCTGGTATA 

R2R3 factor de 

transcrição Myb 

EguMyb2 AJ576023 pd TTAATTACTTGAGGCCCGACC [88] 
pr ATACTGACCGGTGCAATGCC 

 

2.2.2.2. Desenho de primers para identificação dos clones portadores de regiões 
de interesse 

A escolha das regiões de interesse a identificar teve em consideração a importância 

dos genes envolvidos na biossíntese de lenhina na determinação do teor de lenhina 

total e rácio (S/G) e ainda, a existência de informação disponível relativa a sequências 

individuais destes. Desta forma foi decidido procurar por regiões de interesse 

abrangendo os genes CAD2 e CCR e o factor de transcrição RAC1. O 
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desenvolvimento dos primers pertencentes às regiões de interesse a identificar teve 

por base as regiões similares sequenciadas para E. grandis [39]. O desenho dos 

primers foi realizado com recurso ao software gratuito Primer3 

(http://primer3.sourceforge.net/) obedecendo a restrições específicas de tamanho (18-

22pb), temperatura óptima de emparelhamento (60ºC), percentagem de G/C (45-60%) 

e produto final amplificado (400-500pb). No total foram desenhados três pares de 

primers por região de interesse, incidindo sobre o meio e as extremidades das 

sequências disponibilizadas (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 Primers utilizados na identificação de regiões de interesse próxima dos genes 

EguCCR, EguCAD2 e EguRAC1 (RIa – região inicial da sequência, RIm – região intermédia da 

sequência, RIb região final da sequência). 

Clone biblioteca 
E.grandis 

Região de interesse ID_Primer Primer (5’→3’), com pd – primer directo e 

pr – primer reverso 

EG_Ba_02B15 EguCCR CCR_RIa pd GGACGACAATAAGGGAAGAAGA 

pr  GAGGAAGAAGCGAACTGG 

EG_Ba_02B15 EguCCR CCR_RIm pd GCACAAACACAAATCAAAACAAA 

pr AGGGAACACCGAAGACGAG 

EG_Ba_02B15 EguCCR CCR_RIb pd TAAATTGTGCCTGAGTTTTTGC 

pr GCTAAGGAAGGAGGAAGAAGGA 

EG_Ba_11K15 EguCAD2 CAD2_RIa pd CAGAAGGTTGGGAGAATACTGA 

pr CGAAACTCTTTACCCCTGCTT 

EG_Ba_11K15 EguCAD2 CAD2_RIm pd AAAACGAGGGAGAGAGAAACAA 

   pr CGAAACTCTTTACCCCTGCTT 
EG_Ba_11K15 EguCAD2 CAD2_RIb pd GAGGCCAACAACTAACCAAAAG 

pr CCACGAGCCATATACTAGGAAGA 

EG_Bb_94G18 EguRAC1 RAC_RIa pd TCAAATGGTGCTTGTGAGGA 

pr TAGGTGGGGAGGGAGGAGT 

EG_Bb_94G18 EguRAC1 RAC_RIm pd CCAAGCCCAAAGAGACCA 

pr TAGGGGAACCAACTCAGGAA 

EG_Bb_94G18 EguRAC1 RAC_Rib pd TTAGTGTAGTGGCTGGGAAGG 

pr TGTGGACGCATAAGTTTCAG 

 

 

2.2.3. Condições de PCR e electroforese 

As reacções de PCR foram realizadas no Termociclador C1000™ (Bio- Rad, Hercules, 

CA, EUA) para volumes de 20µL contendo: 2.00µL de suspensão de clones de BAC, 

10µL de solução tampão (PCR buffer minus Mg 1X, dNTP 0,4µM cada, MgCl2 2µM), 

0.16µL de Taq DNA polymerase Recombinant (Invitrogen™, Carlsbad, California, 

USA), 0.80µL de primers (0,4μM) e, 7.04µL de H2O destilada e autoclavada. 
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As condições de amplificação utilizadas foram: 5 minutos a 95°C para o ciclo inicial, 

seguido de 34 ciclos de desnaturação a 95°C durante 30 segundos, emparelhamento 

a 60°C durante 30 segundos, extensão a 72°C durante 60 segundos e, por fim, uma 

extensão final a 72°C durante 10 minutos. 

Para os genes EguCOMT e Egu4CL2 houve necessidade de optimizar as condições 

de amplificação resultando no seguinte programa: 4 minutos a 94°C durante um 

primeiro ciclo preparatório, seguido de 30 ciclos de desnaturação a 92°C durante 45 

segundos, emparelhamento a 64°C com uma duração de 45 segundos, extensão a 

72ºC durante 90 segundos, seguido de uma extensão final a 72°C durante 10 minutos. 

Os fragmentos de ADN amplificados foram analisados por electroforese em géis de 

agarose a 2% (P/V). Os géis foram corados com SyberSafe™ e visualizados através 

do Gel Doc (Bio- Rad, Hercules, CA, EUA) utilizando o software Quality One® (Bio- 

Rad, Hercules, CA, EUA). 

Figura 2.4 – Esquema de identificação dos clones positivos para as sequências de interesse: 

a) gel identificando os pools com potenciais clones positivos; b) placa contendo as 

combinações possíveis de clones hipoteticamente positivos resultantes da identificação dos 

pools, estando sinalizados os potenciais clones positivos correspondentes às coordenadas 

definidas pela Figura 2.3a); c) gel final, identificando os clones positivos. 
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2.3 Sequenciação dos clones de BAC 

Uma vez seleccionados e isolados os clones a sequenciar, foi realizada uma 

reconfirmação da presença dos nossos genes e regiões de interesse por PCR. A 

extracção e a sequenciação do ADN dos clones BAC foram realizadas pela Beckman 

Coulter Genomics SA (Grenoble, França). O inserto do BAC foi sequenciado com 

recurso à técnica de pirosequenciação usando para o efeito a Roche GS FLX Titanium 

(Branford, CT, EUA). As assemblagens das sequências obtidas foram executadas com 

recurso ao software MIRA (www.chevreux.org.projects_mira.html). 

 

2.3.1 Análise de sequências  

A análise de sequências incidiu em primeiro lugar na reconfirmação da presença dos 

nossos genes de interesse nos clones BAC sequenciados utilizando para o efeito a 

ferramenta de alinhamento local - BLAST® (Basic Local Alignment Sequence Tool) - 

disponibilizada pelo NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). O programa seleccionado foi 

o “nucleotide blast” e o algoritmo “megablast”, direccionado para a procura de 

sequências com elevado grau de similaridade. A procura foi limitada às sequências de 

nucleótidos do género Eucalyptus existentes nas bases de dados do software.  

A detecção e caracterização de possíveis elementos repetitivos presentes nos ADN 

genómico dos clones foram realizadas com a ajuda do programa RepeatMasker 

(http://www.repeatmasker.org/). Por sua vez, a procura por sequências de 

microssatélites nos clones sequenciados foi efectuada com recurso ao software 

gratuito, Sputnik (Abajian, 1994, http://www.cbib.u-bordeaux2.fr/pise/sputnik.html). A 

procura de SSR incidiu apenas sobre repetições de dois, três, quatro ou cinco 

nucleótidos em todos os contigs com um tamanho igual ou superior a 500pb. Os 

motivos a considerar deveriam apresentar no mínimo quatro repetições e vinte bases 

(Classe I). Houve ainda lugar à distinção entre sequências perfeitas com motivos 

prefeitos e imperfeitos.  
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3 
Resultados 
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3.1. Caracterização das bibliotecas 

As bibliotecas BAC foram construídas pelo Clemson University Genomics Institute 

(CUGI, Clemson University, USA; http://www.genome.clemson.edu/). Atendendo ao 

tamanho do genoma haplóide de E. globulus estar próximo de 0,57pg [36] equivalente 
a 530Mb, o conjunto total dos 73.728 clones (36.864 clones EGC_Ba + 36.864 clones 

EGC_Bb) considerados apresenta uma cobertura do genoma próxima de 16X. A 

determinação do tamanho médio dos insertos foi realizada pelo Centre National de 

Ressources Genomics Vegetales (CNRGV, Institut National de la Recherche 

Agronomique, França; www.cnrgv.toulouse.inra.fr/) reportando um tamanho médio 

igual em ambas as bibliotecas, com um valor de 115kb. Deste modo, a probabilidade 

de encontrar uma determinada sequência de ADN genómico de E. globulus no ADN 

dos clones das bibliotecas em estudo é superior a 99,9% [66]. 

Para a totalidade dos 36.864 clones pertencentes a cada biblioteca, a percentagem de 

clones contaminados com genoma extranuclear calculada através do método de 

hibridação de membranas (Figura 3.1) foi estimada em 3,33% (1228 clones) do 

número total de clones da biblioteca EGC_Ba e, em 0,97% do total de clones na 

biblioteca EGC_Bb (357 clones). A contaminação por ADN cloroplastidial e 

mitocondrial correspondeu respectivamente a uma percentagem de 2,16% (798 

clones) e 1,17% (430 clones) para a biblioteca EGC_Ba e, 0,77% (283 clones) e 

0,20% (74 clones) para a biblioteca EGC_Bb (Consultar tabelas adicionais 1 - 4).  

 

Figura 3.1 - Imagem obtida após a hibridação das membranas: a) membrana 1 da biblioteca 

BAC EGC_Bb, usando como primers os genes cloraplastidiais: psbA, psbB, psbD, rbcL, ndhB; 

b) membrana 2 da biblioteca BAC EGC_Bb usando como primers os genes mitocondriais 

ccb256 e cox3. 
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3.2. Identificação de clones contendo genes de interesse 

O recurso à estratégia de pools tridimensionais para identificação de clones de 

interesse via PCR permitiu a identificação de 79 clones portadores de sequências de 

ADN pertencentes aos nossos genes de interesse (Tabela 3.1). Na biblioteca EGC_Ba 

foram identificados 36 clones positivos, dos quais 6 são relativos ao gene EguRAC1 

fazendo com que seja o gene mais representado, não tendo sido detectado um único 

clone positivo para os genes EguC4H e Egu4CL. Por sua vez, nas placas 

correspondentes à biblioteca EGC_Bb foram detectados 43 clones positivos, surgindo 

como mais numeroso o gene EguCOMT com 13 clones identificados, enquanto os 

genes EguC4H e EguC3H não apresentaram nenhum clone positivo. Para a 

globalidade das duas bibliotecas são de destacar pelo seu elevado número de clones 

positivos, os genes EguCAD2 (13 clones) e EguCOMT (16 clones), contrapondo com 

os genes EguC4H (0 clones), Egu4CL (1 clone) EguF5H (2 clones) e EguC3H (3 

clones) 

Tabela 3.1 – Número total de clones positivos identificados por gene e por biblioteca  

Família do gene Gene Registo EMBL EGC_Ba 
(a) 

EGC_Bb 
(b)  

Total 
(a+b)  

Fenilalanina amonia-liase EguPAL CT987001 3 3 6 

Cinamato 4-hidroxilase EguC4H CT988030 0 0 0 

4-hidroxicinamoil – CoA ligase Egu4CL AJ244010 0 1 1 

Hidroxicinamoil CoA: shikimato 
hidroxicinamoil transferase 

EguHCT CT980202 3 4 7 

p-coumarato 3-hidroxilase EguC3H CT986440 3 0 3 

Cafeoil CoA O-metiltransferase EguCCoAOMT AF168778 5 4 9 

Cinamoil-CoA redutase EguCCR X79566 5 3 8 

Ferulato 5 hidroxilase/ Coniferaldeído 
5 hidroxilase 

EguF5H CT987560 1 1 2 

Cafeato /5-hidroxiferulato O-
metiltransferase 

EguCOMT X74814 3 13 16 

Cinamil álcool desidrogenase EguCAD2 X65631 5 8 13 

GTPase RAC EguRAC1 DR410036 6 1 7 

R2R3 factor de transcrição Myb EguMyb2 AJ576023 2 5 7 

 

Atendendo à utilidade dos genes de interesse identificados - EguPAL, Egu4CL, 

EguHCT, EguC3H, EguCCoAOMT, EguCCR, EguF5H, EguCOMT, EguCAD2, 
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EguMyb2 e EguRAC1 - em futuros estudos de isolamento, regulação ou sintenia, 

ficam listadas as coordenadas posicionais de cada um desses clones na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Coordenadas dos clones portadores de sequências pertencentes aos genes de 

interesse identificados em cada biblioteca (EGC_Ba e EGC_Bb). 

Gene   EGC_Ba EGC_Bb 

EguPAL P19K09; P26A08; P43C12. P09K10; P32C06; P40F03 

Egu4CL - P03M05 

EguHCT P11O08; P39D15; P39O15; P45O06 

 

P3N8; P3N23; P4J23; P29L12; P36L12 

 

EguC3H P32A22; P48E06; P48E22 - 

EguCCoAOMT P03C08; P06N17; P30B13; P33H03; 

P35N20.  

P11F2; P16H4; P24I6; P34N18.  

EguCCR P01I17; P14F24; P22P11; P22P14; 

P37H11 

P13G9; P26H12; P30E24; P39M24; 

P41B08 

EguF5H P14L20 P04D01 

EguCOMT P46G05; P46M05; P46M10 P01A01; P01A03; P01H03; P01P01; 

P01P03; P15H01; P19A01; P19P03; 

P46K03; P46K17; P46L03; P46M12; 

P46M17 

EguCAD2 P01L05; P03G02; P12B06; P40P06; 

P44E06 

P11I18; P15N15; P16H24; P24K7; 

P26G20; P35M13; P38E08; P39D14.  

EguRAC1 P01M02; P20O18; P22O03; P31O15; 

P36J09; P38F03 

P47H12 

 

EguMyb2 P10G12; P29I17 P03K07; P15A10; P41I05; P41N20; 

P46I05 

 

 

3.3. Identificação de clones contendo regiões de interesse 

A procura por clones portadores de sequências próximas das regiões dos genes 

EguCAD2, EguCCR e EguRAC recorrendo a primers desenhados com base nas 

sequências conhecidas de E. grandis [39] permitiu identificar com sucesso, clones 

positivos para as três regiões de interesse propostas - EguCAD2 (21 clones), EguCCR 

(16 clones) e EguRAC (9 clones). Destes, vários foram identificados para mais do que 

um primer da região de interesse (Figura 3.3). Por fim, é de fazer referência ao facto 

do primer RAC_RIm ter revelado problemas de amplificação inviabilizando a 

identificação de clones portadores de sequências abrangendo essa região.  
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Tabela 3.3 – Coordenadas dos clones portadores de sequências pertencentes às regiões de 

interesse identificados em cada biblioteca (EGC_Ba e EGC_Bb). 

ID_Primer EGC_Ba EGC_Bb 

CCR_RIa P15K22; P37H11; P38I12; P39O01 P19L16 

CCR_RIm P01I17; P22P14 P13G9; P26H12; P30E24; P41B8 

CCR_RIb P01I17; P11O15 P13G9; P26H11; P26H12; P30E24; P41B8 

CAD_RIa P01L05; P03G02; P13J02; P14L08; 

P40P06 

- 

CAD_RIm P01L05; P03G02; P13B06; P40P6; 

P40P20  

P11I15; P16H24;P24K07; P26G20 

CAD_RIb P01L05; P03G02; P13B06; 

P28B08;P40P06; P40P20 

P11H07; P11H18;P11I18; P11K07; P16H24; 

P24K07; P16H24; P24K07; P26G20 

RAC_RIa P01M02; P20O18; P22O03; P31O15; 

P36J09; P38F03 

P47H12 

RAC_RIm P27H11 P02L16 

 

Com o intuito de comparar zonas de interesse envolventes aos genes EguCCR, 

EguCAD2 e EguRAC1 entre as espécies E. globulus e E. grandis, foi realizado um 

diagrama da disposição hipotética dos clones portadores do respectivo gene e região 

de interesse tendo por base os resultados obtidos através da amplificação dos primers 

via PCR (Figura 3.2 e 3.3).  

 

Figura 3.2 – Diagrama de possível disposição dos clones BAC positivos para o gene EguCCR 

e sua região periférica - a vermelho os clones seleccionados para sequenciação (1,2,3 - local 

utilizado para o desenho dos primers CCR_RIa, CCR_RIm e CCR_RIb, respectivamente). 
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Figura 3.3 – Diagrama de possível disposição dos clones BAC positivos para o gene EguCAD2 

e sua região periférica - a vermelho os clones seleccionados para sequenciação (1,2,3 - local 

utilizado para o desenho dos primers CAD_RIa, CAD_RIm e CAD_RIb, respectivamente). 

 

 

3.4 Sequenciação de clones BAC 

Foram seleccionados, sequenciados e assemblados um total de 13 clones utilizando 

metodologias disponibilizadas pela Roche GS FLX e pela Newbler, para sequenciação 

e assemblagem. Os clones sequenciados incluíam um clone portador da região de 

interesse próxima do gene EguRAC1 (EGC_Ba_P27H11), dois clones abrangendo a 

região de interesse próxima dos genes EguCCR (EGC_Ba_P11O15 e 

EGC_Ba_P15K22) e EguCAD2 (EGC_Ba_P14L08), dois clones (EGC_Ba_P26H12 e 

EGC_Ba_P37H11) contendo o gene EguCCR e sete clones BAC (EGC_Ba_P01L05, 

EGC_ Ba_P19K09, EGC_ Ba_P22O03, EGC_Ba_P32A22, EGC_Bb_P03K07, 

EGC_Bb_P03M05, EGC_Bb_P15A03, EGC_Ba_P03C08) que resultaram positivos 

para os restantes genes de interesse - EguCAD2, EguPAL, EguRAC1, EguC3H, 

EguMyb2, Egu4CL2, EguCOMT e EguCCoAOMT – respectivamente. 

Os resultados da assemblagem dos clones BAC reportam uma diferença de valores 

considerável entre clones para a maioria dos parâmetros considerados (Tabela 3.4). 

Os clones sequenciados apresentam um valor médio do número de leituras próximo 

de 52.500 leituras. Com menor (34.382) e maior (80.593) número de leituras, surgem 
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respectivamente os clones EGC_Bb_P03K07 (EguMyb2) e EGC_Ba_P22O03 

(EguRAC1). A percentagem de leituras realizadas e assembladas é o único parâmetro 

onde existe alguma similaridade entre clones. Os valores deste parâmetro variam 

exclusivamente no intervalo compreendido entre os 91% e 95% de leituras 

assembladas, com um valor médio de 92%. Quanto ao número de contigs superiores a 

500 pares de base (pb) gerados por clones, é de destacar o valor do clone 

EGC_Ba_P22O03 (EguRAC1) com 37 contigs, num parâmetro com valor médio de 16 

contigs. O valor mais baixo pertence ao clone EGC_P01L05 (EguCAD2) com apenas 5 

contigs gerados. Por fim o tamanho médio assemblado considerando a totalidade dos 

clones é de 137.909pb. O clone identificado como positivo para o gene de interesse 

EguCCR (EGC_Ba_P26H12) com um tamanho total assemblado de 228.151pb surge 

completamente fora da média. Com um tamanho de 94.741 e 98.741pb assemblados, 

os clones EGC_Bb_P15A03 (EguCOMT) e EGC_Ba_P27H11 (EguRAC1) originaram 

o menor número de pb assemblados. Por fim, a cobertura média de sequenciação 

para a totalidade dos clones atendendo ao tamanho dos insertos, foi calculada em 

aproximadamente 133 vezes. 

 

Tabela 3.4 – Clones BAC sequenciados (GS-FLX química Titanium) e assemblados. 

BAC Primer Leituras % de leituras 
assembladas 

Contigs            
> 500pb 

Tamanho 
assemblado (pb) 

EGC_Ba_P19K09 EguPAL 49.736 92 19 118.853 

EGC_Ba_P32A22 EguC3H 72.618 93 24 143.159 

EGC_Ba_P03C08 EguCCoAOMT 69.396 92 19 123.593 

EGC_Ba_P26H12 EguCCR 39.929 92 21 228.151 

EGC_Ba_P37H11 EguCCR 64.290 93 14 137.396 

EGC_Bb_P15A03 EguCOMT 36.791 91 7 94.741 

EGC_Ba_P01L05 EguCAD2 42.480 93 5 131.716 

EGC_Bb_P03K07 EguMyb2 34.382 92 9 116.644 

EGC_Ba_P22O03 EguRAC1 80.593 93 37 138.702 

EGC_Ba_P27H11 EguRAC1 39.689 91 11 98.741 

EGC_Ba_P11O15 CCR_RIb 62.877 95 13 182.734 

EGC_Ba_P14L08 CAD2_RIa 27.736 92 8 168.755 

EGC_Ba_P15K22 CCR_RIa 62.486 92 17 109.635 
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3.4.1 Validação dos clones BAC sequenciados 

A realização do blast das sequências obtidas contra a base de dados existente para o 

género Eucalyptus permitiu confirmar a presença das sequências pertencentes aos 

nossos genes de interesse nos clones seleccionados. Houve ainda lugar à 

identificação de genes da família da celulose nos contigs dos clones EGU_Bb_P03K07 

(contig2: CesA1, EU165711.1; CesA4, EU165708.1) e EGU_Ba_P26H12 (contig2: 

CesA1, EU165711.1; CesA4, EU165708.1) e de microssatélites nos clones 

EGU_Ba_P32A22 (contig4: Eucalyptus sieberi clone sEsi209, EU694399.1), 

EGU_Ba_P14L08 (contig4: Eucalyptus globulus clone sEgl128, EU699762.1) e 

EGU_Ba_P15K22 (contig6: Eucalyptus leucoxylon clone EL08, AY390566.1). Por 

último é de salientar a presença do factor de transcrição Myb2 no contig6 do clone 

EGU_Ba_P26H12 sem que o mesmo tenha sido detectado através da realização da 

PCR. 

 

3.4.2. Alinhamento das sequências dos clones pertencentes aos genes e 
regiões de interesse EguCCR e EguCAD2. 

Para os clones representativos dos genes EguCAD2 e EguCCR e respectivas regiões 

de interesse foi realizado um blast adicional contra o genoma do E. grandis 

disponibilizado em www.phytozome.net. No caso dos clones pertencentes ao gene 

EguCCR e região envolvente, os seus contigs foram alinhados maioritariamente no 

scaffold 10 com excepção de alguns pertencentes ao clone EGU_Ba_P26H12 

alinhados no scaffold 7 (tabela adicional 5). Por seu turno, os clones da região próxima 

do EguCAD2 revelaram dificuldades no programa, visto este não dar qualquer retorno 

de resultados para grande parte dos contigs superiores a 10.000pb. Os poucos contigs 

associados ao genoma do E. grandis foram integrados no scaffold 7 (tabela adicional 

6). 

 

3.4.3. Caracterização do genoma nuclear dos clones BAC sequenciados 

O cálculo do teor de GC nos clones sequenciados (1.792.820pb, 204 scaffolds), bem 

como a procura por sequências de ADN de baixa complexidade e repetições dispersas 

(interspersed repeats) foi realizado com recurso ao software RepeatMasker 

http://www.repeatmasker.org/. Os clones apresentam um teor de GC relativamente 

homogéneo, variando entre 38,7% (EGC_Ba_P15K22) e 41,2% (EGC_Ba_P01L05), 
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com um valor médio de 40,1%. A presença de elementos repetitivos é transversal à 

totalidade dos clones (Tabela adicional 7), com excepção do clone portador da 

sequência do factor de transcrição EguRAC (EGC_Ba_P37H11). Apesar da sua 

transversalidade, estes apresentam uma heterogeneidade considerável ao longo dos 

clones, tendo 9,4% (EGU_Ba_P03C08) e 0,05% (EGU_Ba_P37H11) como valores 

máximos e mínimos, respectivamente. Os elementos retrotransponíveis são os que 

possuem maior representatividade, sendo de destacar a constância na presença de 

sequências repetitivas longas ou LTRs (Long interspersed repeats) – tipo Ty1/Copia e 

Gypsy/DIRS1 - nos clones escolhidos para sequenciação. Por sua vez, os elementos 

nucleares longos dispersos ou LINEs (Long interspersed nuclear elements) estão 

apenas representados em dois clones (EGU_Ba_P32A22 e EGU_Bb_P15A03) através 

de sequências do tipo L1 / CIN4. Ao invés, os elementos transponíveis estão 

exclusivamente presentes em três clones e com baixos valores relativos – 

EGU_Ba_P22O03 (0,26% de 138.702pb), EGU_Ba_P19K09 (0,25% de 118.153pb) e 

EGU_Ba_P15K22 (0,68% de 109.635pb). Por fim, a avaliação da presença de regiões 

com sequências de baixa complexidade (low complexity) resultou numa variabilidade 

elevada entre clones, variando entre 0,9% (EGU_Ba_P37H11) e 4,4% 

(EGU_Ba_P22O03) do total das sequências e com um valor médio de 2,20% (Tabela 
3.5). 

Tabela 3.5 – Número de elementos repetitivos encontrados na totalidade dos clones 

sequenciados   

 Número de 
elementos 

Número de       
bases (pb) 

Percentagem do               
genoma (%) 

Retroelementos 57 49374 2,75 

LINEs: 4 2050 0,11 

L1 / CIN4 4 2050 0,11 

Elementos LTR: 53 47324 2,64 

Ty1 / Copia 38 37166 2,07 

Gypsy / DIRS1 15 10158 0,57 

ADN transponível 10 1394 0,08 

hobo-Activator 3 742 0,04 

MuDR-IS905 7 652 0,04 

Total de repetições dispersas 67 50768 2,83 

Repetições simples 397 15237 0,85 

Baixa complexidade 58 2984 2,20 
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Utilizando o Sputnik (Abajian, 1994, http://www.cbib.u-bordeaux2.fr/pise/sputnik.html) 

foram detectados no total, 267 microssatélites ou SSR (161 dinucleótidos, 61 

trinucleótidos, 18 tetranucleótidos e 26 pentanucleótidos) pertencentes à Classe I (≥ 

20pb). Destes, apenas 242 (159 dinucleótidos, 54 trinucleótidos, 13 tetranucleótidos e 

16 pentanucleótidos) correspondem a sequências perfeitas (Figura 3.4). O clone 

EGU_Ba_P14L08 possui a menor frequência de sequências perfeitas de 

microssatélites pertencentes à classe I (SSR / 21094pb) ao inverso do que acontece 

com o clone EGU_Ba_P27A11 (SSR / 3950pb). A frequência de microssatélites nos 

clones BAC das bibliotecas de E. globulus é de aproximadamente um microssatélite 

por cada 8760pb de ADN genómico. 

 

Figura 3.4 – Distribuição dos microssatélites pelos clones em função do número de elementos 

repetidos.  

 

A composição das repetições perfeitas de dinucleótidos, está limitada aos motivos 

representados pelas classes (AG)n e (AT)n, com o primeira a ser de longe a mais 

frequente (86,54% de 156 SSR). É de salientar ainda, a existência de uma diferença 

acentuada na composição dos microssatélites encontrados nos clones portadores de 

sequências de ADN pertencentes aos genes EguCCoAOMT (EGU_Ba_P03C08) e 

EguCAD2 (EGU_Ba_P01L05) e região de interesse EguCAD2 (EGU_Ba_P14L08) 

comparativamente com os restantes. Como é possível visualizar na Figura 3.5, os três 

clones referidos anteriormente apresentam um valor relativo de dinucleótidos 

pertencentes à classe (AT)n  superior a todos os outros. 
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Figura 3.5 Variação do valor relativo dos motivos pertencentes às classes (AG)n e (AT)n. 

 

Por seu turno, foram encontradas sequências perfeitas de trinucleótidos pertencentes 

a oito classes distintas (Figura 3.6). Dada a sua distribuição ser praticamente uniforme 

– excepção feita ao clone EGC_Ba_P11O15 – foi avaliado apenas a contribuição de 

cada classe para o conjunto total. As classes mais representadas correspondem a 

(AAG)n com 11 SSR,  (AAT)n com 14 SSR, e (AGG)n com 15 SSR num total de 54 

sequências perfeitas de três nucleótidos. Foram ainda identificados motivos 

pertencentes às classes (AAC)n, (ACC)n, (ACG)n, e (AGT)n. O maior SSR identificado 

pertence ao clone EGU_BA_P32A22 e contém 67 repetições perfeitas do motivo 

(TC)67.  

 

 

Figura 3.6 - Distribuição dos microssatélites de trinucleótidos por classe de repetição 
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4 
Discussão 
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As duas bibliotecas caracterizadas no presente trabalho representam um marco 

histórico importante na caracterização e desenvolvimento de recursos genómicos em 

Eucalyptus spp. Na verdade, são apenas as segundas bibliotecas de cromossoma 

artificial de bactéria construídas para o género – a primeira foi de E. grandis – e as 

primeiras construídas com recurso a ADN de Eucalyptus globulus. Este recurso 

genómico é extremamente útil dada a sua multiplicidade de usos. De forma concreta, a 

identificação de marcadores moleculares em clones específicos, poderá - depois de 

sequenciados os clones – ajudar na construção de mapas físicos. A posteriori, essa 

informação poderá ser integrada nos mapas de ligação genética já existentes, 

providenciando deste modo uma ajuda importante para a sequenciação integral do 

genoma. A cobertura do genoma apresentada pelo conjunto total das duas bibliotecas 

(≈ 16 genomas equivalentes) consideradas no presente trabalho, assegura de todo, 

uma cobertura suficiente para a realização de estudos envolvendo a clonagem 

posicional, mapeamento físico ou sequenciação do genoma.  

A qualidade da biblioteca depende essencialmente de uma boa preparação do vector 

e da selecção de tamanho dos insertos. Os dois maiores problemas ocorrem durante a 

tentativa de isolar o ADN de elevado peso molecular, o primeiro está associado à 

dificuldade em quebrar as paredes celulares sem danificar o núcleo e, o segundo, à 

dificuldade de separação dos cloroplastos do núcleo dado o seu genoma constituir a 

maioria do ADN presente no tecido das folhas [63]. As bibliotecas avaliadas no 

presente estudo apresentaram como valores de contaminação por cpADN: 2,16% 

(EGC_Ba) e 0,77% (EGC_Bb) e, mtADN: 1,17% (EGC_Ba) e 0,20% (EGC_Bb). À 

excepção do valor da contaminação por mtADN para EGC_Ba, todos os outros valores 

estão enquadrados nos intervalos reportados para bibliotecas de diversas espécies 

florestais e agrícolas (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 – Valores de contaminação de bibliotecas BAC por ADN extranuclear reportados 

para diferentes espécies agrícolas e florestais [39, 67, 71, 87-92]. 
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Tendo em consideração os valores da contaminação de bibliotecas construídas no 

mesmo laboratório (CUGI, Clemson University, USA; 

http://www.genome.clemson.edu/) e o facto da contaminação por mtADN ser em 

média inferior a 8,5 vezes quando comparado com a contaminação por cpADN para as 

bibliotecas consideradas, não é de todo descartável a ideia de uma sobrestimação dos 

parâmetros avaliados como consequência da habilidade demonstrada pelo método de 

hibridação para reportar falsos positivos [39]. 

Neste trabalho foi avaliada ainda a utilidade da construção de pools 3D como método 

auxiliar para a identificação dos nossos clones de interesse. Do ponto de vista teórico, 

a detecção de clones com sequências específicas utilizando uma estratégia de pools 

em conjugação com a PCR tem demonstrado ser um processo bastante eficiente 

permitindo a identificação individual de clones e diminuindo o número de falsos 

positivos [77-79]. A identificação de clones de interesse através dos pools 3D 

desenvolvidos para estas bibliotecas permitiu uma avaliação simultânea de 9216 

clones (24 placas) numa única reacção de PCR, havendo posteriormente lugar à 

realização de uma PCR de confirmação da posição comprovando assim a existência 

de uma poupança de tempo considerável quando comparado com o método de 

avaliação individual clone a clone. Além do mais, demonstrou ser um método eficiente 

e de custo reduzido quando comparado com a hibridação. A manutenção das 

bibliotecas BAC é outro desafio extremamente importante, dado estar associada a 

problemas como o espaço de armazenamento necessário à sua conservação (-80ºC) 

e a activação e rearmazenamento das colónias BAC com implicações directas na sua 

qualidade [64]. Como tal, a opção de realização da identificação de sequências de 

interesse com recurso ao esquema tridimensional de pools, dispondo os 64 pools (24 

pools dimensão X + 16 pools dimensão Y + 24 pools dimensão Z) correspondentes a 

cada SuperPool numa placa de 96 poços permitiu limitar o uso das placas originais da 

biblioteca à fase final de identificação dos clones portadores de sequências de 

interesse evitando assim um constante descongelamento e congelamento das placas 

originais com repercussões na qualidade e tempo de armazenamento útil das 

bibliotecas. De modo geral, os pools 3D construídos no presente trabalho podem ser 

facilmente utilizados na identificação de marcadores moleculares em regiões de 

interesse e posterior construção de mapas físicos e/ou isolamento de genes.  

Os resultados obtidos na identificação de clones portadores de genes de interesse – à 

excepção do gene EguC4H e Egu4CL2 – com recurso à PCR, são em tudo similares 

aos obtidos para a biblioteca de E. grandis [39] utilizando dois métodos de screening 

complementares. A inexistência de clones do gene EguC4H e o número reduzido de 
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clones contendo o gene Egu4CL2 pode ser justificável com problemas verificados 

durante a amplificação por PCR ou ineficiência dos primers. Outra questão pertinente 

está relacionada com a diferença no número de clones positivos por gene de interesse 

entre bibliotecas. Sabendo que a distribuição dos locais de restrição afectos a cada 

enzima apresenta uma distribuição irregular ao longo do genoma, as diferentes 

densidades destes locais - quando muito baixas ou elevadas - originam 

frequentemente fragmentos de ADN através da digestão parcial com tamanho inferior 

a 40kb ou superior a 400kb. Consequentemente, estes locais dificilmente resistirão ao 

processo de clonagem, sendo removidos durante o processo de selecção do tamanho 

dos insertos [95]. Deste modo, essas regiões do genoma não estarão representadas 

nas bibliotecas tendo repercussões na construção de mapas físicos e na possível 

sequenciação do genoma. Neste trabalho, houve uma diferença considerável de 

clones positivos detectados entre bibliotecas para os genes de interesse EguCOMT e 

EguC3H. Esta diferença realça a importância da escolha das enzimas de restrição e a 

mais-valia obtida com a construção de bibliotecas de BAC recorrendo a diferentes 

enzimas de restrição para uma mesma espécie [94,96]. 

Ao realizar a identificação da contaminação extranuclear com recurso à hibridação e a 

identificação de clones contendo os genes e regiões de interesse com recurso à PCR 

foi possível analisar, avaliar e comparar ambos os métodos entre si. O primeiro 

apresenta como vantagem a identificação directa e em larga escala de clones de 

interesse, como desvantagens, a necessidade da existência de um robot repicador 

para a construção das membranas, as condições de segurança necessária inerentes à 

utilização de radioactividade durante todo o processo e, as dificuldades em determinar 

condições que minimizem os falsos positivos e/ou negativos. Contrapondo, a PCR 

como método simples, rápido e sensível, apresenta uma facilidade de manipulação, 

condições de segurança bastante menos exigentes e um menor número de falsos 

positivos/negativos. O método de screening baseado na PCR quando associado ao 

desenvolvimento de pools multidimensionais permite ainda um aumento de eficiência e 

consequente poupança de tempo e dinheiro. Apesar de tudo, os dois métodos são 

considerados complementares sendo aconselhável a utilização de ambos sempre que 

possível como forma de obter maior fiabilidade nos resultados [39, 73]. 

Os resultados obtidos na sequenciação dos clones pelo Beckman Coulter Genomics 

SA (Grenoble, França) utilizando a Roche GS FLX Titanium (Branford, CT, EUA) 

apresentam valores de leitura, percentagem de leituras assembladas e cobertura de 

sequenciação dos clones bastante elevados, assegurando a qualidade dos mesmos. É 

de realçar ainda, o número considerável de contigs superiores a 500pb gerados, 
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dificultando o trabalho de assemblagem e reconstrução integral da sequência 

genómica do BAC. 

A realização do blast dos dados obtidos através da sequenciação dos clones contra a 

base de dados do NCBI demonstrou ser outra forma de reconfirmação rápida e fiável 

da presença de sequências de interesse reforçando consequentemente a qualidade da 

informação fornecida. Por outro lado permitiu identificar a presença de outras 

sequências valiosas que não as pertencentes aos nossos genes de interesse. No caso 

do clone EGC_Ba_P26H12 (EguCCR) a identificação da presença dos genes CesA1 

(EU165711.1) e CesA4 (EU165708.1) nas sequências dos seus contigs vai ao 

encontro da informação obtida por Thamarus et al [56] na qual localiza o gene 

EguCCR no grupo de ligação 10 de E. globulus associado a um QTL com implicações 

no rendimento em pasta e no teor de celulose. Ainda neste clone, não deixa de ser 

interessante a presença do factor de transcrição Myb2 dando ideia da existência de 

um cluster interessante de genes ligados ao teor de lenhina, nas proximidades da 

CCR. 

A caracterização do genoma nuclear dos clones BAC sequenciados não pode ser, de 

todo, generalizada à totalidade do genoma de E. globulus em função do reduzido 

número de clones analisados (13 clones) e, da selecção não aleatória a que estes 

foram sujeitos, pertencendo maioritariamente a regiões ricas em genes específicos, 

neste caso, genes envolvidos na produção e acumulação de lenhina. Além do mais, é 

do conhecimento científico que a distribuição dos elementos repetitivos varia ao longo 

dos genomas. Apesar disso, a avaliação dos clones sequenciados permitiu identificar 

similaridades no teor de GC com os clones BAC pertencentes à biblioteca de E. 

grandis [39], estando no entanto abaixo do valor reportado para o genoma 

sequenciado do arroz [98] e acima do genoma sequenciado do choupo [67], videira e 

arabidopsis [99]. Os clones apresentaram ainda, uma percentagem total de elementos 

repetidos em função do número de pb sequenciados ligeiramente superior a E. grandis 

e bastante inferior às espécies herbáceas S. lycopersicon e S. tuberosum [101]. 
Através da Tabela 4.1, é ainda possível verificar a abundância dos retroelementos 

pertencentes à classe LTR, com destaque para os Ty1/Copia e Gypsy/DIRS1. Entre 

estes, com excepção dos clones de S. lycopersicon, predominam as repetições do tipo 

Ty1/Copia. A diferença considerável no teor de elementos repetidos entre as quatro 

espécies pode estar associação à riqueza génica dos clones BAC considerados. 

Como referido anteriormente, no presente estudo e no de E. grandis os clones 

seleccionados incidiram sobre regiões de complexidade elevada (regiões codificantes), 

diminuindo em grande medida a presença de elementos repetitivos. Por outro lado, 
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Zhu et al [101] sugere que a baixa quantidade de elementos repetitivos encontrada 

pode também estar relacionada com as enzimas de restrição utilizadas. Neste estudo 

não é possível relacionar as diferenças de elementos repetitivos entre as enzimas de 

restrição EcoRI e HindIII visto a amostra composta pelos clones escolhidos para 

sequenciação ser extremamente desequilibrada (11 clones pertencentes à biblioteca 

de EcoRI e 2 clones da biblioteca de HindIII). Apesar disso é de referir que um dos 

clones pertencentes à HindIII apresenta o segundo valor mais elevado de elementos 

repetitivos quando comparado com os restantes estando bastante acima da média.  

 

Tabela 4.1 Valores de elementos repetitivos presentes no ADN genómico de clones BAC 

espécies agrícolas e florestais construídos com recurso a diferentes enzimas de restrição 

 E. globulus E. grandis [36] S. lycopersicon  [98] S. tuberosum [98] 

Número de clones BAC 

analisados 
13 4 18 16 

  

   

Retroelementos  2,75% 1,83% 9,58% 8,32% 

LINEs: 0,11% 0,10% 1,09% 0,77% 

LTR: 2,64% 2,33% N.D. N.D. 

Ty1 / Copia 2,07% 1,54% 1,92% 3,48% 

Gypsy / DIRS1 0,57% 1,28% 3,34% 0,99% 

Total de repetições 

dispersas 

2,83% 1,83% 25,90% 22,30% 

 

Apesar do presente estudo ter em conta a sequenciação integral de clones BAC numa 

amostra reduzida, os microssatélites encontrados pertencem maioritariamente a 

motivos dinucleótidos com presença dominante da classe (AG)n, tal como reportado 

para o trabalho envolvendo apenas a sequenciação das extremidades BAC da espécie 

Q. robur [71]. É de destacar ainda, o facto de não ter sido encontrada qualquer 

sequência de microssatélites da classe (GC)n nas sequências consideradas em ambos 

os genomas. Curioso ainda, o facto das sequências das extremidades BAC das 

espécies S. lycopersicum e S. tuberosum [100], diferirem das duas espécies de 

folhosas consideradas, apresentando a classe (AT)n como motivo dinucleótido mais 

abundante. Para os motivos compostos por três nucleótidos, a classe (AAT)n assume 

uma posição dominantes nas cinco espécies. Por fim, a média de ocorrência dos 
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microssatélites de Classe I (1SSR / 8760pb) é inferior à das espécies Q. robur (1ssr / 

3450pb) [71], P. trichocarpa (1 SSR/ 2 500pb) [66] e superior à espécie E. grandis [39] 
(1 SSR / 10300pb). 
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5 
Conclusões e  

Perspectivas futuras 
  



48 
 

O presente trabalho permitiu testar a utilidade das Bibliotecas BAC enquanto 

ferramenta capaz de disponibilizar informação relativa a regiões específicas do 

genoma através do isolamento de sequências de ADN da espécie alvo, podendo ser 

particularmente valioso na compreensão do genoma de espécies modelo, espécies 

economicamente importantes ou espécies em vias de extinção. 

A duas bibliotecas de E. globulus caracterizadas, apresentaram uma baixa taxa de 

contaminação por genoma extranuclear e como consequência uma interessante 

cobertura do genoma (≈16X).  

Os pools tridimensionais revelaram grande eficiência enquanto método completar para 

a identificação de clones BAC em larga escala via PCR, permitindo realizar uma 

poupança de tempo e dinheiro significativa (≈ 85x menos reacções PCR 

comparativamente ao método de identificação individual de clones BAC). No total, 

foram identificados 79 clones positivos para os genes de interesse considerados 

(EguCOMT com 16 clones e EguC4H com 0 clones) apresentado um valor médio de 

7-8 clones por gene. Em função do número de clones utilizados na construção dos 

pools tridimensionais, o resultado foi ao encontro do esperado. A utilização de 

diferentes enzimas de restrição na construção das bibliotecas aumenta a probabilidade 

de uma maior cobertura de todas as regiões presentes no genoma (visível no caso da 

EguCOMT). 

A sequenciação dos clones BAC, assegurou uma cobertura próxima de 133X do seu 

tamanho, permitindo confirmar a presença dos genes de interesse nos clones 

seleccionados, bem como identificar outros genes (p.e. CesA1, EU165711.1; CesA4, 

EU165708.1) e caracterizar algumas das regiões do genoma relativamente à presença 

de elementos repetitivos. O número de elementos repetitivos e os locais de baixa 

complexidade apresentaram valores inferiores aos reportados para outras espécies de 

folhosas. Por seu turno, os microssatélites apresentaram um número elevado de 

repetições de dinucleótidos da classe (AG)n e  de trinucleótidos das classes (AAG)n, 

(AAT)n e (AGG)n. 

De futuro, o presente trabalho pode contribuir para o aprofundar do conhecimento do 

genoma de E. globulus, ajudando no desenvolvimento de mapas físicos e posterior 

integração nos mapas de ligação genética existentes, na determinação da riqueza 

génica de regiões de interesse bem como no projecto de sequenciação integral do 

genoma. Por outro lado, pode ainda ser utilizado para estudar a microssintenia entre 

E. globulus e E. grandis permitindo delinear um caminho futuro no qual se possa 

associar as características desejadas de cada espécie num único clone. 
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Tabela Adicional 1 – Clones portadores de sequências de ADN cloroplastidial na biblioteca EGC_Ba. 
01C13  04L16  08J23  11H01  15B07  18E15  21C18  24M20  28J18  31I22  34C20  

01E20  05A17  08J24  11I03  15B18  18F05  21D03  24N14  28K15  31K11  34E04  

01H09  05D14  08L09  11K05  15G10  18F18  21E06  24N24  28N06  31K19  34H01  

01I20  05D17  08N08  11N09  15I06  18G01  21E21  24O11  29H24  31K20  34H07  

02A19  05E24  08O02  12B03  15I08  18H10  21H02  24P02  29I04  31L16  34I10  

02B18  05G06  09B03  12E19  15I23  18O12  21P11  25A02  29L05  31O14  34I11  

02F03  05G11  09K14  12H20  15K05  19A19  22F03  25C02  29L11  32E07  34J02  

02F09  05G19  09K19  12I07  15L04  19B05  22F22  25L06  29N07  32E17  34J14  

02F20  05K08  09M20  12L09  15P15  19E04  22G05  25O09  30A14  32G10  34N07  

02F24  05K24  09P06  12M15  15P17  19E12  22K23  26C01  30B19  32K16  35B05  

02I20  06A19  103K11  12N11  16A21  19E23  23C01  26C14  30C02  32L14  35H01  

02K03  06C23  104C24  12O06  16B03  19F22  23E14  26F07  30E14  32M20  35H07  

02O07  06F04  104G02  12P14  16F08  19G01  23G09  26I04  30H01  32P16  35I08  

02P18  06J24  104I17  13B11  16G07  19I19  23H10  27D16  30H07  33E07  35J02  

03B15  06P14  10B07  13D17  16G16  20B04  23J16  27H01  30J02  33E20  35O15  

03C07  07B05  10E19  13D22  16H06  20D10  23K02  27H09  30J12  33J12  35O16  

03G18  07E23  10F06  13H05  16N23  20E16  23K11  27H12  30K15  33K16  35O24  

03J01  07F21  10I06  13H23  16O12  20F21  23K12  27K15  30K18  33L19  36A10  

03K18  07G01  10J10  13I11  17B03  20G20  23M07  27K17  30M03  33L22  36D02  

03L04  07I11  10K05  13J03  17E08  20I01  23M15  27L24  30P08  33M12  36E02  

03L13  07K20  10K18  13N22  17F05  20L06  24B22  27M19  30P14  33M18  36E07  

03O08  07O06  10O02  14B03  17G01  20P11  24C09  27O24  31A05  33M20  36G24  

03P02  07O07  10P13  14C21  17M23  20P18  24E07  28A02  31A22  33N21  36J10  

03P09  07O10  10P18  14C23  17N17  21B14  24G21  28C15  31D02  33O23  36P19  

03P16  08B07  11E08  14J19  18B12  21B15  24J20  28H22  31G06  33P18  37D01  

04I24  08D18  11F18  14N24  18E01  21B24  24K14  28I13  31H10  34C11  37D09  
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Tabela Adicional 1 – Clones portadores de sequências de ADN cloroplastidial na biblioteca EGC_Ba (continuação). 

37F10  41E15  44J05  47H03  50A19  51P20  54C19  59A07  63O14  67D08  70C15  

37H17  41H24  44O14  47H19  50E03  52B04  54G06  59D08  63P02  67K18  70G18  

37O18  41I16  44O15  47I08  50E20  52B11  54H18  59N17  63P13  67L22  70J05  

38D19  41J07  44P13  47I16  50E24  52C07  54J23  60F11  64B14  67M13  70J13  

38E01  41L14  45B09  47J09  50F01  52C14  54K03  60G13  64C05  67N12  70K14  

38G16  41O23  45F20  47N01  50H15  52C19  54K17  60G16  64C07  67P06  70M13  

38H15  42C03  45H01  48B09  50H24  52D04  54M16  60J14  64C16  68A22  70P24  

38H21  42E21  45L10  48C19  50I11  52E14  54O20  60K03  64E17  68B20  71A19  

38J18  42G20  45M20  48C19  50K20  52F15  55B19  60O05  64F17  68F09  71C05  

38N07  42J19  45N11  48F10  50L02  52G06  55D22  61B23  64G19  68I08  71E12  

38N09  42M05  46A13  48G06  50L18  52G09  55H05  61C01  64L09  68I11  71N16  

39E12  42P12  46A16  48G17  50O10  52J16  55K06  61C06  64O03  68J15  71O14  

39F08  43C14  47E03  48K08  50P16  52L15  55L09  61D10  65B18  68L22  71P17  

39F13  43C21  46C17  48L08  51A10  52L18  55L23  61D13  65C09  68N20  72B18  

39I17  43E19  46E22  48N05  51B02  52M07  56A15  61D24  65C15  68O05  72H16  

39K04  43G03  46F17  48N19  51B06  52O20  56B16  61H10  65D18  69B01  72J10  

39N22  43I12  46G24  49B09  51B21  52O24  56K13  61L13  65E09  69B14  72P14  

40A20  43K07  46J24  49G03  51E18  53B09  56L11  61O16  65F10  69D22  73B09  

40B06  43N11  46K20  49G06  51E22  53F24  57C10  62C04  65J21  69E09  73C19  

40D12  43O01  47B04  49G09  51G09  53G06  57K13  62F09  65K23  69E17  73F21  

40H16  43O17  47B09  49G14  51G19  53I08  57M24  62N15  66A15  69F23  73H13  

40K14  43O24  47B10  49H07  51J08  53J15  57N11  63A10  66B05  69G24  73L09  

40M23  43P17  47B22  49J24  51K18  53L12  57O07  63B02  66H16  69H18  73N21  

40O11  44E11  47C09  49K10  51P04  53M02  58D18  63D14  66I11  69L19  73O21  

41A05  44G21  47D21  49N22  51P09  53M03  58E20  63G21  66P22  70A20  73P09  

41D24  44H24  47E03  49O21  51P13  53N05  58L06  63G22  67C09  70B22  74C21  
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Tabela Adicional 1 – Clones portadores de sequências de ADN cloroplastidial na biblioteca EGC_Ba (continuação). 

74J09  77J22  80O22  84G09  86F22  88M18  92C17  93P07  95O05  

74K18  77M05  81H03  84G19  86I19  89A22  92F11  94C01  95O16  

74K24  78C20  81H11  84H20  86O07  89C01  92G15  94C06  95O19  

74O14  78E12  81J02  84I14  87A06  89D06  92H07  94D08  96C24  

75C04  78F20  81M09  84M16  87A24  89H19  92J19  94E09  96E05  

75D18  78F22  81O11  84N18  87D14  89I24  92K01  94E15  96E12  

75E16  78H02  82B04  84O11  87D24  89J23  92L21  94E16  96G02  

75E23  78I22  82D14  84P06  87F18  89N13  92N01  94F20  96G23  

75F05  78O14  82D21  84P09  87G16  90B11  92O21  94F24  96I17  

75F22  79C20  82F17  85A22  87H09  90C07  92O22  94G03  96N11  

75G05  79G05  82G13  85C01  87H23  90E09  93A16  94G15  96O10  

75P11  79G17  82H20  85C15  87I20  90I18  93C09  94H10  

 75P12  79H03  82H21  85C24  87J13  90J24  93C20  94H16  

 75P22  79I23  82I20  85D08  87K24  90K13  93D07  94J20  

 76B11  79K20  82J10  85D19  87M08  90K20  93D21  94N04  

 76D21  79L16  82M10  85E23  87N24  90P14  93E22  94O13  

 76F12  80A04  82N13  85G06  87O09  91A08  93F08  94O14  

 76G16  80A15  83F18  85H20  87P14  91B04  93F14  95D10  

 76P19  80B09  83M08  85I24  88B05  91B15  93G10  95D12  

 77B13  80H15  83P12  85K14  88B11  91F15  93H19  95E07  

 77B21  80H24  84A15  85K20  88D12  91H21  93I03  95F19  

 77C14  80J21  84B17  85L20  88E11  91J18  93L17  95H16  

 77D13  80K17  84C01  85M05  88H13  91J23  93N04  95K11  

 77E23  80L02  84C22  85O02  88H23  91L19  93N22  95L15  

 77F21  80M01  84D09  85O04  88I02  91M22  93O07  95L20  

 77J04  80N22  84F15  86A24  88K20  91O22  93O16  95N18  
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Tabela adicional 2 – Clones contaminados por ADN mitocondrial na Biblioteca EGC_Ba. 

 
01G18  05M15  11M02  17B01  22D05  26C04  30A03  34B05  40H12  46B01  50E20  

01H04  06E05  11N02  17B08  22E16  26G01  30C12  34H05  40K16  46B16  50F08  

01I06  07C05  11N15  17H02  22I01  26I02  30E02  34L17  40N04  46E08  50G07  

01I10  07C23  11P04  17L03  22L02  26K07  30F03  35A16  40P20  46G14  50I07  

01K07  07H08  12A20  18A13  22L19  26O02  30G01  35H16  41F04  46K06  50K16  

01O07  07J16  12B06  18E22  22N04  26P13  30J07  35K07  41H21  46M01  50L07  

02A10  07O06  12C17  18P01  22N06  27B02  30O01  35L03  41J08  46N05  50L12  

02A15  07O09  12F10  19C20  23A18  27D02  31B20  35L04  41M01  46P21  50M05  

02C21  08D18  12G14  19E09  23A20  27E23  31D13  36A08  42A01  47C16  51C17  

02D05  08E06  12M15  19E13  23B11  27L05  31H02  36C17  42A14  47L06  51M21  

02F04  08L07  13E06  19E14  23C04  27N05  31H11  36F12  42A17  48B01  51P13  

02F11  08L23  13G05  19F02  23C21  28B09  31L06  36I02  42B01  48B14  51P16  

02L04  08P07  14D04  19H05  23E03  28B20  31N02  36I05  42B16  48I13  52A03  

03B02  08P14  14E14  19I03  23I10  28D08  32A14  36O01  42F07  48K06  52B01  

03B15  09A07  14K05  20B17  24C04  28D16  32B10  36O21  42G05  48O15  52B10  

03F07  09G08  14P17  20B24  24C05  28E03  32B13  37J17  42I03  49A19  52C20  

03K10  09K13  15A24  20C06  24J20  28E13  32C14  37K01  43F02  49B13  52H07  

03P07  09K19  15B01  20D12  24K06  28E15  32G02  38B06  44D10  49B17  52I04  

04C08  09N03  15D08  20I15  24N15  28I06  32G10  38B11  44E09  49D12  52L12  

04G10  104G02  15F19  21B07  24O22  28J02  32N08  38F02  44G20  49E04  52L18  

04H19  10B16  15K06  21E23  24P22  28K07  33A23  38H05  44H16  49F03  52O03  

04I24  10D08  16A03  21F05  25B10  28L21  33B13  38P01  44O15  49F04  53F04  

04M17  10E13  16A06  21H19  25C03  28P05  33C22  39B08  45C06  49F15  53F12  

05C09  10G04  16A23  21P01  25D22  29A20  33D17  39C06  45D05  49H03  53F16  

05E04  10G09  16C10  22C01  25M22  29B17  33K02  39I23  45F03  49J20  53H20  

05F06  10K06  16C14  22C04  25O01  29F06  33N01  40A23  45K24  49O20  53I03  

05M03  11L05  17A03  22C06  26A06  29I10  33P06  40B16  45N07  50C17  53J03  
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Tabela Adicional 3 – Clones portadores de sequências de ADN cloroplastidial na biblioteca EGC_Bb. 
 
01H08  15E12  28E13  36J19  47E13  55N17  63L20  69I20  76L05  82N08  90P12  

01P22  15E15  28G09  36M23  48M10  56K22  63P18  70C10  77G19  82O07  90P22  

02E18  16K02  28K13  36N10  49C08  56M24  64B11  70L07  77P23  84D03  91A13  

02H03  16M06  29D13  38E23  49F15  57A17  64B19  70L08  78A16  84J17  91D16  

02L15  17E13  29L17  38G17  49K24  57G10  64P13  70L23  78M17  84J21  91E15  

02O12  18G10  30J18  39A16  49N02  57K17  65E09  70M24  79E16  85B13  92H20  

03B07  20A15  30K01  39F13  50G07  57L14  65J15  70O03  79K02  85E11  92I06  

03B08  20E11  30N12  40B10  50N02  57N02  67C18  70P23  79K03  85F17  93B02  

03B09  20K22  31K18  40E09  50O02  58L16  67H15  71H18  79L15  85H07  93B22  

03K15  21C21  32A17  40J15  50O18  58M03  67H22  71L01  80B15  86K10  93G01  

03P12  22I04  32J12  42B18  50P15  59J07  67I08  71P22  80C12  86O07  93K19  

04M11  23C15  33A18  42L24  51D06  59K08  67I12  72G20  80E21  86O23  94F13  

05H17  23L22  33B11  43C16  51F07  59L24  67J10  72K03  80F06  86P06  94H01  

05I13  23N15  33F06  43F21  51J05  60C08  67P02  73F14  80K21  86P18  94I09  

07J23  23O10  33H24  43J22  51M14  60I07  68B06  73F17  80N06  87J04  95E15  

09I20  24G10  33O09  43M16  51N24  60K18  68D17  74B01  81H17  87K04  95I06  

10C14  24M17  34P04  43P13  52C13  60L23  68M21  74C08  81H18  87L15  95K03  

10L13  25B22  34P07  43P14  52J01  60O16  68M24  74C12  81J07  87L16  95N23  

11K10  25F20  34P12  44F05  53B23  61F07  68N04  74P02  82B16  87O12  95P16  

11L19  25G15  35B24  44H14  53F13  61N02  68N13  75F11  82C15  88H06  96C14  

12C21  25K03  35C12  44N06  53J11  61P24  62C06  75G16  82F03  88I12  96D12  

12P19  26P03  35F04  44O13  54D03  62B03  62D18  75I08  82G17  88O10  96D17  

13I06  26P10  35G10  46L13  54E20  62C06  68O20  75P11  82G18  88P11  96D19  

13M15  27E04  35J20  46L14  54F12  62D18  68P13  76B20  82J04  89H03  96E24  

14H04  27G05  35O11  47D02  54O03  63H22  69F23  76C21  82J24  89J04  96G02  

15D17  27H03  36E06  47E02  55L10  63L03  69I18  76D09  82M17  89K10  
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Tabela Adicional 4 – Clones contaminados por ADN 
mitocondrial na biblioteca EGC_Bb 
 
05F03  25E06  63H22  

06E04  25I03  63I19  

06P13  27P08  64K15  

09A13  29L07  67O20  

09P07  30B01  69G12  

103N23  30N01  70L23  

108N21  34E05  75N23  

10F16  35E06  76E19  

11B11  35G10  83I01  

11L19  36E06  85H07  

12E13  37E08  88N19  

12M06  37P06  88O10  

13E08  39E09  89B16  

14F05  41P02  89G20  

15D21  44C14  90N19  

16L05  47O07  90O10  

16M10  48H19  94F13  

17B16  49K01  95E06  

17E13  51D20  95N23  

17P01  51F07  96C15  

19K20  51K07  

 19P07  53N08  

 20N06  54J07  

 23I03  55N17  

 23K16  57B19  

 24A20  58D05  

 24L24  59B19  
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Tabela adicional 5 – Resultados do blast realizado no Phytozome (www.phytozome.net) 
contra o genoma de E. grandis para os clones pertencentes ao gene EguCCR e respectiva 
região de interesse. 
 
Clone Contig Tamanho (bp) Scaffold Localização  

EGC_Ba_P37H11 c1 49.897 10 [38,125,423-38,194,916] 

EGC_Ba_P37H11 c2 9.124 10 [38,124,143-38,193,610] 

EGC_Ba_P37H11 c3 12.077 10 [38,107,490-38,124,383] 

EGC_Ba_P37H11 c4 50.021 - - 

EGC_Ba_P37H11 c5 8.945 10 [38,095,525-38,107,497] 

EGC_Ba_P37H11 c6 794 sem output   

EGC_Ba_P37H11 c7 1.306 10 [38,189,295-38,196,603] 

EGC_Ba_P37H11 c8 1.037 10 [38,198,471-38,203,836] 

EGC_Ba_P37H11 c11 969 10 [38,101,320-38,102,305] 

EGC_Ba_P37H11 c13 551 ?   

EGC_Ba_P37H11 c17 1.102 10 [38,209,190-38,211,902] 

EGC_Ba_P37H11 c61 562 ?   

EGC_Ba_P37H11 c72 503 ?   

EGC_Ba_P37H11 c73 508 ?   

EGC_Ba_P26H12 c1 12.126 sem output - 

EGC_Ba_P26H12 c2 20.531 7 [51,811,491-51,821,856] 

EGC_Ba_P26H12 c3 33.938 7 [51,883,370-51,906,646] 

EGC_Ba_P26H12 c4 30.010 sem output - 

EGC_Ba_P26H12 c5 12.275 7 [51,821,846-51,834,674] 

EGC_Ba_P26H12 c6 2.563 7 [51,880,813-51,883,339] 

EGC_Ba_P26H12 c7 4.305 7 [51,917,338-51,921,015] 

EGC_Ba_P26H12 c8 18.391 10 [38,262,863-38,294,257] 

EGC_Ba_P26H12 c9 18.600 sem output - 

EGC_Ba_P26H12 c10 9.551 sem output - 

EGC_Ba_P26H12 c11 29.168 sem output - 

EGC_Ba_P26H12 c12 10.879 10 [38,154,556-38,223438] 

EGC_Ba_P26H12 c13 4.656 10 [38,236,938-38,241,590] 

EGC_Ba_P26H12 c14 6.374 10 [38,325,279-38,331,441] 

EGC_Ba_P26H12 c15 4.505 ?   

EGC_Ba_P26H12 c16 822 7 [51,800,664-51,801,605] 

EGC_Ba_P26H12 c17 1.769 10 [38,233,922-38,235,688] 

EGC_Ba_P26H12 c19 2.056 10 [38,261,405 - 38,264,797] 

EGC_Ba_P26H12 c52 2.793 10 [38,231,297 - 38,233,875] 

EGC_Ba_P26H12 c53 1.400 10 [38,291,720-38,293,112] 

EGC_Ba_P26H12 c54 1.439 10 [38,235,708-38,237,148] 

EGC_Ba_P11O15 F_c2 3.963 10 [38,255,065-38,258,961] 

EGC_Ba_P11O15 F_c5 70.950 sem output   

EGC_Ba_P11O15 F_c7 10.711 10 [38,389,898-38,399,544] 

EGC_Ba_P11O15 F_c12 974 10 [38,198,471-38,203,836] 
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Tabela adicional 5 – Resultados do blast realizado no Phytozome (www.phytozome.net) 
contra o genoma de E. grandis para os clones pertencentes ao gene EguCCR e respectiva 
região de interesse (continuação). 
 
 

Clone Contig Tamanho (pb) Scaffold Localização 

EGC_Ba_P11O15 c26 1.353 10 [38,258,963-38,259,966] 

EGC_Ba_P11O15 c27 22.582 10 [38,260,900-38,293,112] 

EGC_Ba_P11O15 c29 23.201 sem output - 

EGC_Ba_P11O15 c30 46.035 sem output - 

EGC_Ba_P15K22 c1 9.949 10 [38,030,948-38,043,971] 

EGC_Ba_P15K22 c2 9.628 10 [38,040,157-38,053,274] 

EGC_Ba_P15K22 c3 18.085 10 [38,077,736-38,095,421] 

EGC_Ba_P15K22 c4 19.842 sem output - 

EGC_Ba_P15K22 c5 25.977 10 [38.107,482-38,177,282] 

EGC_Ba_P15K22 c6 4.151 sem output - 

EGC_Ba_P15K22 c7 3.079 10 [38,029,787-38,032,905] 

EGC_Ba_P15K22 c8 11.957 10 [38,095,417-38,107,473] 

EGC_Ba_P15K22 c9 1.005 10 [38,029,024-38,029,857] 

EGC_Ba_P15K22 c10 545 10 [38,057,545-38,058,538] 

EGC_Ba_P15K22 c11 959 sem output - 

EGC_Ba_P15K22 c12 502 10 [38,057,436-38,057,880] 

EGC_Ba_P15K22 c13 647 10 [38,075,421-38,076,094] 

EGC_Ba_P15K22 c14 1.160 10 [38,098,921-38,100,080] 

EGC_Ba_P15K22 c19 766 10 [38,112,185-38,112,945] 

EGC_Ba_P15K22 c20 640 10 [38,107,534-38,108,173] 

EGC_Ba_P15K22 c29 743 10 [38,039,577-38,040,311] 
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Tabela adicional 6 – Resultados do blast realizado no Phytozome (www.phytozome.net) 
contra o genoma de E. grandis para os clones pertencentes ao gene CAD2 e respectiva região 
de interesse. 
 
Clone Contig Tamanho (bp) Scaffold Localização  

EGC_Ba_P14L8 c1 2.110 9 [22,160,481-22,162,688] 

EGC_Ba_P14L8 c2 44.679 sem output - 

EGC_Ba_P14L8 c3 19.610 sem output - 

EGC_Ba_P14L8 c4 13.689 9 [22,110,135-22,127,282] 

EGC_Ba_P14L8 c5 18.097 sem output - 

EGC_Ba_P14L8 c6 54.236 sem output - 

EGC_Ba_P14L8 c7 4.158 sem output - 

EGC_Ba_P14L8 c8 12.176 - - 

EGC_Ba_P1L5 c1 39.006 sem output - 

EGC_Ba_P1L5 c2 90.009 sem output - 

EGC_Ba_P1L5 c3 1.639 9 [21,974,177-21,975,066] 

EGC_Ba_P1L5 c7 529 sem output - 

EGC_Ba_P1L5 c11 533 9 [22,081,080-22,081,616] 
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Tabela adicional 7 – Resultados da caracterização dos clones sequenciados através do software RepeatMasker. 

 EGC_Ba_P19K9   EGC_Ba_P32A22   EGC_Ba_P32A22   
Sequências 19   24   EGC_Ba_P3C8   
Comprimento total 118853   143159   19   
Teor GC 39,34   41,22   123593   
Bases mascaradas (pb) 6297   10143   40,40   
Bases mascaradas (%) 5,30   7,09   15499   

 Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Retroelementos 3 2446 2,06 7 4480 3,13 11 11563 9,36 
SINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LINEs: 0 0 0 2 1171 0,82 0 0 0 

CRE / SLACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 / CR1 / Rex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R1 / LOA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R2 / R4 / NeSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RTE / Bov-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L1 / CIN4 0 0 0 2 1171 0,82 0 0 0 

Elementos LTR: 3 2446 2,06 5 3309 2,31 11 11563 9,36 
BEL / Pao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ty1 / Copia 2 2376 2,00 5 3309 2,31 7 8814 7,13 
Gypsy / DIRS1 1 70 0,06 0 0 0 4 2749 2,22 

ADN transponível 1 295 0,25 0 0 0 0 0 0 
hobo-Activator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tc1-IS630-Pogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
En-Spm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MuDR-IS905 1 295 0,25 0 0 0 0 0 0 
PiggyBac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de repetições 
dispersas 4 2741 2,31 7 4480 3,13 11 11563 9,36 
Repetições simples 24 900 0,76 40 1604 1,12 19 752 0,61 
Baixa complexidade 48 2656 2,23 83 4059 2,84    
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Tabela adicional 7 – Resultados da caracterização dos clones sequenciados através do software RepeatMasker (continuação).  
          
 EGC_Ba_P26H12   EGC_Ba_P37H11   EGC_Bb_P15A3   
Sequências 21   14   7   
Comprimento total 228151   137396   94741   
Teor GC 40,18   39,20   38,8   
Bases mascaradas (pb) 6793   2419   10363   
Bases mascaradas (%) 2,98   1,76   10,94   

 Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Retroelementos 3 1344 0,59 1 71 0,05 10 8333 8,80 
SINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LINEs: 0 0 0 0 0 0 2 879 0,93 

CRE / SLACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 / CR1 / Rex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R1 / LOA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R2 / R4 / NeSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RTE / Bov-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L1 / CIN4 0 0 0 0 0 0 2 879 0,93 

Elementos LTR: 3 1344 0,59 1 71 0,05 8 7454 7,87 
BEL / Pao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ty1 / Copia 3 1344 0,59 0 0 0 5 5238 5,53 
Gypsy / DIRS1 0 0 0 1 71 0,05 3 2216 2,34 

ADN transponível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
hobo-Activator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tc1-IS630-Pogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
En-Spm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MuDR-IS905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PiggyBac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de repetições 
dispersas 3 1344 0,59 1 71 0,05 10 8333 8,80 
Repetições simples 51 1613 0,71 30 1156 0,84 15 607 0,64 
Baixa complexidade 79 3836 1,68 29 1192 0,87 0 1423 1,50 
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Tabela adicional 7 – Resultados da caracterização dos clones sequenciados através do software RepeatMasker (continuação). 

 EGC_Ba_P1L5   EGC_Bb_P3K7   EGC_Ba_P22O3   
Sequências 5   9   37   
Comprimento total 131716   116644   138702   
Teor GC 41,16   40,13   40,92   
Bases mascaradas (pb) 7050   4372   11342   
Bases mascaradas (%) 5,35   3,75   8,18   
 Nº de elementos Nº de bases 

(pb) 
Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Retroelementos 2 3244 2,46 3 1345 1,15 4 2878 2,07 
SINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRE / SLACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 / CR1 / Rex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R1 / LOA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R2 / R4 / NeSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RTE / Bov-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L1 / CIN4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elementos LTR: 2 3244 2,46 3 1345 1,15 4 2878 2,07 
BEL / Pao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ty1 / Copia 2 3244 2,46 3 1345 1,15 2 2024 1,46 
Gypsy / DIRS1 0 0 0 0 0 0 2 854 0,62 

ADN transponível 0 0 0 0 0 0 6 357 0,26 
hobo-Activator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tc1-IS630-Pogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
En-Spm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MuDR-IS905 0 0 0 0 0 0 6 357 0,26 
PiggyBac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de repetições 
dispersas 2 3244 2,46 3 1345 1,15 10 3235 2,33 
Repetições simples 25 1120 0,85 31 969 0,83 30 1056 1,07 
Baixa complexidade 56 2714 2,06 41 2058 1,76 60 2828 2,86 
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Tabela adicional 7 – Resultados da caracterização dos clones sequenciados através do software RepeatMasker (continuação). 

 EGC_Ba_P27A11   EGC_Ba_P11O15   EGC_Ba_P14L8   
Sequências 11   13   8   
Comprimento total 98741   182734   168755   
Teor GC 40,65   39,79   41,04   
Bases mascaradas (pb) 3884   7178   11410   
Bases mascaradas (%) 3,94   3,93   6,76   
 Nº de elementos Nº de bases 

(pb) 
Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Nº de elementos Nº de bases 
(pb) 

Percentagem do 
genoma (%) 

Retroelementos 0 0 0 3 2588 1,42 7 7215 4,28 
SINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penelope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LINEs: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRE / SLACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 / CR1 / Rex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R1 / LOA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R2 / R4 / NeSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RTE / Bov-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L1 / CIN4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elementos LTR: 0 0 0 3 2588 1,42 7 7215 4,28 
BEL / Pao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ty1 / Copia 0 0 0 2 2257 1,24 7 7215 4,28 
Gypsy / DIRS1 0 0 0 1 331 0,18 0 0 0 

ADN transponível 0 0 0 0 0 0 3 742 0,68 
hobo-Activator 0 0 0 0 0 0 3 742 0,68 
Tc1-IS630-Pogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
En-Spm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MuDR-IS905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PiggyBac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de repetições 
dispersas 0 0 0 3 2588 1,42 7 7215 4,28 
Repetições simples 30 1056 1,07 34 1126 0,62 25 1240 0,73 
Baixa complexidade 60 2828 2,86 66 3464 1,9 58 2983 1,77 
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Tabela adicional 7 – Resultados da caracterização dos clones sequenciados através do software RepeatMasker (continuação). 

 EGC_Ba_P15K22   
Sequências 17   
Comprimento total 109635   
Teor GC 38,69   
Bases mascaradas (pb) 7994   
Bases mascaradas (%) 7,29   
 Nº de elementos Nº de bases 

(pb) 
Percentagem do 
genoma (%) 

Retroelementos 3 3867 3,53 
SINEs: 0 0 0 

Penelope 0 0 0 
LINEs: 0 0 0 

CRE / SLACS 0 0 0 
L2 / CR1 / Rex 0 0 0 
R1 / LOA  0 0 0 
R2 / R4 / NeSL 0 0 0 
RTE / Bov-B 0 0 0 
L1 / CIN4 0 0 0 

Elementos LTR: 3 3867 3,53 
BEL / Pao 0 0 0 
Ty1 / Copia 0 0 0 
Gypsy / DIRS1 3 3867 3,53 

ADN transponível 3 742 0,68 
hobo-Activator 3 742 0,68 
Tc1-IS630-Pogo 0 0 0 
En-Spm 0 0 0 
MuDR-IS905 0 0 0 
PiggyBac 0 0 0 
Other 0 0 0 

Total de repetições 
dispersas 6 4609 4,20 
Repetições simples 23 1059 0,97 
Baixa complexidade 37 2326 2,12 

 

 

72   


	Dissertação final - Capa
	/
	Identificação e sequenciação de genes da via da lenhificação em bibliotecas BAC de Eucalyptus globulus
	Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
	Orientador: Doutor Jorge Almiro Barceló Caldeira Pinto Paiva
	Co-orientador: Doutora Maria Helena de Noronha Ribeiro de Almeida

	Disseratação Final - corrigida

