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Em 2003, a região amazônica impulsionada pelo sucesso da Rede Nacional de Seqüenciamento

de

DNA engajou-se em uma nova rede de pesquisa denominada Rede da Amazônia Legal de Pesquisas
Genômicas

(REALGENE),

tendo como desafio o seqüenciamento

do genoma

funcional

do

guaranazeiro. Essa planta é tipicamente amazônica e de grande valor econômico, pois a ela são
atribuídas algumas propriedades medicinais como: estimulante dos sistemas nervoso e circulatório;
afrodisíaco; ação tônica cardiovascular; combate a cólicas, nevralgias e enxaquecas; ação diurética
e febrífuga (Pires, 1949; Corrêa, 1984; Souza et al., 1996). O guaranazeiro é uma Dicotiledonae da
família Sapindaceae

pertencente ao gênero Paullinia. Está dividido em duas subespécies

ou

variedades: P. cupana var. typica, da Venezuela e Colômbia e P. cupana varo sorbilis, do Brasil
(Lleras, 1984; Nascimento-Filho et aI., 2001). A variedade sorbilis, que corresponde aos guaranás
verdadeiros, é cultivada comercialmente e o plantio é feito por pequenos e grandes produtores,
sendo que os diversos produtos à base de guaraná são comercializados em todo o País a partir do
beneficiamento das sementes transformadas em bastão, pó ou extratos concentrados (Erickson et
al., 1984; Atroch, 2001). Recentemente,

a REALGENE anunciou o sequenciamento

de 15.387

ESTs agrupadas em 2.628 contigs e 5.969 singlets. Essas ESTs (Expressed Sequence Tags) são
pequenas seqüências representadas em etiquetas de genes expressos que foram obtidas a partir da
transformação

do mRNA

(RNA mensageiro)

do fruto do guaranazeiro

em cDNA (DNA

complementar). As ESTs são utilizadas no processo de transcriptoma ou anotação genômica. O
objetivo principal do presente trabalho foi proceder a anotação genômica funcional de 50 contigs e
100 singlets do banco de dados da REALGENE. Assim, acessando a página da REALGENE e
utilizando programas de bioinformática

para interpretar os dados obtidos no seqüenciamento,

procedeu-se a anotação genômica funcional das ESTs do guaranazeiro comparando-as com outras
sequências já depositadas em uma série de bancos de dados genômicos. Para cada contig (grupo
contíguo de sequências

de DNA cuja sobreposição

representa

uma determinada

região do

cromos somo ou do genoma) e singlet (seqüências únicas de DNA não representadas nos contigs)
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analisado foram preenchidos os seguintes campos de anotação: o nome do produto; a categoria do
KOG (classificação funcional das seqüências); o E.C. number (número do Enryme comission, que
define a atividade enzimática de todas as enzimas conhecidas); a categorização funcional do Gene
Ontology; o nome do gene; e outras informações julgadas importantes. Do total de 150 grupos de
ESTs analisados (50 contigs e 100 singlets) observou-se que 36,6% das seqüências pertenciam à
categoria não conclusiva (uma expressão de dúvida ou insegurança na função concreta do gene
anotado), 12% são referentes ao processo de modificações pós-traducionais;

11,3% correspondem à

função geral ; 6% correspondem ao metabolismo energético; 4,6% de função desconhecida; 4% à
tradução; 3,3% à síntese e modificação ribossomal; e os 22,2% a outras 17 categorias. Assim, foi
possível utilizar o processo de anotação genôrnica no banco de dados da REALGENE, predizendo a
função das ESTs e comparando

suas seqüências

às proteínas

previamente

caracterizadas

e

armazenadas em bancos de dados biológicos. A iniciciativa da REALGENE, além de promover o
desenvolvimento da genômica na agricultura regional, abre perspectivas para estudos adicionais de
transcriptoma.
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