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S1 
Boa noite a todos. Como a Celia disse, a minha abordagem será discutir sobre a 
pesquisa atual, não apenas em meu laboratório, mas em outros laboratórios no 
mundo que estudam como as plantas são capazes de perceber os sinais do ambiente 
e como elas utilizam essa informação, como a interpretam e a processam para 
resultar em uma resposta final apropriada para o ambiente. 
 
Por isso, será um pouco mais sobre trabalho experimental, os resultados de 
trabalhos experimentais, técnicas e coisas como essas. 
 
 
S2 
Então eu pensei que, para começar seria útil colocar em contexto como as plantas 
percebem o ambiente e como isso se diferencia dos animais. É muito importante 
porque além de apresentarem maquinaria diferente (o que obviamente vocês 
aprenderam nesta semana aqui), as plantas também têm uma perspectiva diferente 
sobre a vida - elas precisam alcançar algo muito diferente do que os animais. 
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Se você pensar nos seus próprios sentidos, eles existem para você ser capaz de 
perceber estímulos - os seus cinco sentidos lhe permitem percebê-los utilizando seus 
órgãos sensoriais, tais como olhos e ouvidos e etc. e o que acontece é que você 
integra essas informações que vão para o seu centro de processamento, o seu 
cérebro, resultando em alguma ação. E o significado em evoluir com sentidos é para 
que você possa responder a estímulos de forma adequada para levar ao que é, em 
termos darwinianos, uma vida bem-sucedida, e ser pelo menos capaz de sobreviver. 
 
Se compararmos as abordagens animal e vegetal (isso é verdade tanto para os 
animais como para plantas), se compararmos as suas abordagens com estas e você 
observar o nível molecular, você imediatamente vê que há alguma semelhança no 
início. Tanto animais quanto plantas utilizam receptores, e eu diria que algumas das 
pesquisas mais interessantes dos últimos 5 a 10 anos têm sido a identificação de 
receptores-chave de diversos sinais em plantas. Isso tem gerado boas notícias na 
área. 
 
Mas se você observar a integração dessas informações e a interpretação, nós 
começamos a observar diferenças, e isso é fácil. Você sabe que os animais 
obviamente utilizam cérebros e animais inferiores pelo menos neurônios para 
integrar a informação, enquanto que as plantas visivelmente não têm cérebro ou 
neurônios, tendo que utilizar outra forma de sistema de integração, a comunicação 
celular, no que a minha pesquisa foca e o que eu irei abordar na segunda metade da 
palestra. 
 
Quando se chega na ação há uma grande diferença, e é isso que eu quero dizer 
sobre as plantas tendo que alcançar algo bastante diferente dos animais. Em geral, 
se você responder a um sinal ou estímulo, sua resposta a ele tende a ser 
comportamental - você vai fazer alguma coisa, você vai se afastar do fogo, se estiver 
com frio, você vai se agasalhar. Algumas respostas são devido a mudanças na 
expressão de genes, assim novas proteínas são produzidas em seu corpo como uma 
resposta a um estímulo, mas de uma forma geral eu diria que as suas respostas mais 
importantes são comportamentais. Em plantas é o contrário. Elas também 
apresentam respostas comportamentais, pense em abertura e fechamento de 
células-guarda - que é uma resposta comportamental, pense em certas respostas de 
crescimento - gavinhas enrolando em torno de um objeto - isso é uma resposta 
comportamental. Mas o que as plantas fazem especialmente, porque elas estão 
enraizadas em um local, elas não podem sofrer mudanças de comportamento muito 
drásticas, e têm que fazer algo diferente para sobreviver, por exemplo, a diferentes 
condições, e portanto contam muito mais com mudanças na expressão de genes. 
Portanto, a conexão entre o estímulo e a ação - o ponto final - tem um equilíbrio 
diferente em uma planta comparada a um animal. 
 
S3 
Então o que eu vou falar para vocês esta noite, eu quero separar minha palestra em 
2 partes: Na primeira parte eu quero discutir, ou tentar convencê-los, sobre a 
importância e sofisticação dos sentidos das plantas. E para isso, eu vou utilizar a luz 
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como sinal. E a razão pela qual eu escolhi a luz, e espero que vocês vejam mais tarde, 
é que a luz informa as plantas sobre diversos parâmetros diferentes. Ela oferece 
diferentes tipos de informação; é claro que vocês vão pensar imediatamente em luz 
e fotossíntese. Claro, a luz é uma fonte de energia para a fotossíntese, mas ela 
representa uma rica fonte de informações para a planta, importante em diversos 
aspectos do crescimento e desenvolvimento. Então eu escolhi a luz e, como eu não 
trabalho com luz, eu vou apresentar principalmente o trabalho em outros 
laboratórios ao redor do mundo. 
 
Na segunda parte da palestra eu vou abordar sobre "quando a percepção do 
estímulo torna-se uma questão de vida ou morte", ou seja, a capacidade de perceber 
o estresse. As plantas têm de tolerar o que a vida lhes impõe porque elas não podem 
se mover. Portanto, ser capaz de responder a episódios de altas e baixas 
temperaturas e seca é, literalmente, uma situação de vida ou morte, e eu vou 
discutir com vocês o nosso trabalho em questionar sobre como as plantas fazem 
isso. 
 
S4 
Então começamos com a importância e a sofisticação dos sentidos de plantas, e eu 
escolhi a luz porque acho um exemplo fantástico. 
 
S5 
São duas as razões que eu acho um exemplo fantástico: uma é porque ela fornece 
diversas informações, ela diz várias coisas às plantas que eu irei listar em um minuto, 
mas também o mais belo trabalho tem sido feito na compreensão dos mecanismos 
moleculares pelos quais as plantas percebem diferentes cores, quantidades e 
direções da luz. Portanto, a luz obviamente vai indicar a uma planta se é dia ou 
noite, o que pode parecer trivial, mas é muito importante para uma planta e diz-lhe 
certas coisas, mas também junto com o relógio biológico da própria planta, a luz 
indica a hora do dia; que época do ano é; ela diz que se deve desenvolver coisas 
importantes, como por exemplo uma flor. Em muitos casos, para uma planta o 
florescimento (anual) é um acontecimento isolado. Então você tem sincronizar 
perfeitamente para que polinizadores estejam ao redor, e para que você possa 
produzir sementes no momento certo do ano. A luz oferece informação sobre 
quando fazer isso. Ela lhe diz onde você está - se eu sou uma plântula - uma 
Arabidopsis, vivendo no mundo real, embaixo de uma grande árvore de carvalho? 
Ou estou no meio de um campo com nada acima de mim? Ela também me diz de 
onde a luz está chegando - a direção da luz, se preciso fazer algo sobre isso? A 
direção da luz é um problema? Preciso crescer em direção a ela? E também muito 
importante, quanta luz está presente? Baseado em palestras anteriores vocês 
percebem que a luz é uma coisa boa para as plantas provendo energia, porém muita 
luz é ruim - excesso de luz pode causar danos e por isso as plantas precisam regular 
suas respostas ou toda sua bioquímica para lidar com a quantidade de luz. 
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S6 
A quantidade de luz é um aspecto importante. Se você olhar esses dois vasos com 
plântulas de girassol: Estas plântulas estão crescendo no escuro, medidas com uma 
câmera infravermelha, e estas outras são cultivadas com luz. Você verá 
imediatamente que estas aqui crescem muito mais e elas não se abrem, e o que está 
acontecendo aqui é estas plantas sabem que não há luz, e elas estão fazendo 
exatamente a coisa certa, já que quando elas crescem em ausência de luz, 
normalmente é porque elas estão no solo e o que elas precisam fazer com 
prioridade é crescer em comprimento para encontrar a luz fora do solo. Enquanto 
que estas, tendo visto luz podem relaxar e sua prioridade agora é estabelecer os 
órgãos, abri-los  e desenvolvê-los para a fotossíntese. Portanto, duas estratégias 
muito diferentes dependendo de luz e escuro. Este é chamado de estádio estiolado e 
este processo aqui é conhecido como desestiolamento. 
 
S7 
A época do ano é crucial, as plantas precisam ser capazes de perceber a época do 
ano para eventos-chave, como por exemplo abscisão – se você fizer isso errado você 
está em apuros ou a sua aptidão é comprometida. 
 
S8 
Como eu disse, o florescimento é muito importante, mesmo em uma planta como 
Arabidopsis. Se Arabidopsis florescesse na hora errada (obviamente, ela se reproduz 
por auto-fecundação e por isso não necessita de polinizadores, um problema a 
menos), mas se ela produzisse sementes na época do ano errada, ela comprometeria 
a próxima geração. Por isso, ela necessita de sinais do ambiente, assim como os 
narcisos e o açafrão. Como você sabe, essas plantas florescem em um determinado 
ordenamento no ano e a informação vem da luz em conjunto com o relógio 
endógeno da planta. 
 
S9 
E luz direcional - estes são coleóptilos de aveia e como vocês podem ver eles estão 
em uma sala escura com uma pequena lâmpada, e eles estão “venerando” a 
lâmpada porque crescem em direção a ela. E se você acender a luz principal, não 
haverá luz unidirecional e de repente elas crescem para cima. Então, se você 
observar isso, que é uma imagem bastante poderosa, você não terá dúvidas de que 
plantas podem detectar a direção da luz. 
 
Portanto, estes são diversos parâmetros: cor; direção; quantidade; toda a 
informação é percebida. Como as plantas fazem isso? 
 
S10 
Então, basicamente plantas pode “enxergar”, mas como elas fazem isso? 
 
S11 
E é aí que entra o poder da genética. E da mesma forma que nós sabemos muito 
sobre o corpo humano saudável através de doenças genéticas, por exemplo se você 
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tem um problema em um gene que codifica para algo importante que vai levar à 
doença, você pode descobrir o que esta proteína é e o que ela faz, o mesmo é 
verdade em plantas. E assim, a abordagem que muitos laboratórios em todo o 
mundo tomaram é muito simples. Eles produziram plantas mutantes e em seguida 
basicamente aplicaram-lhes luz e selecionaram aquelas que não apresentavam uma 
resposta adequada. 
 
Essas plântulas de Arabidopsis, provavelmente com cinco dias de idade – lembre-se 
de que plântulas estioladas são aquelas que pensam que não podem “enxergar” a 
luz, portanto elas crescem em comprimento já que pensam ainda estar no solo, no 
escuro. No entanto, elas estão sendo irradiadas por luz azul - aqui temos luz azul - 
estas duas estão fazendo a coisa certa, mas este pequeno “cara” aqui não. E isso é 
porque ele tem um problema em uma proteína chamada criptocromo, que é um 
receptor de luz azul. Ele cresce normalmente aqui em baixo - aqui está ele em luz 
vermelha - porque ele percebe bem a luz vermelha. Mas não a luz azul. Por outro 
lado, este mutante aqui (mutante fitocromo), que é um fotorreceptor para a luz 
vermelha, cresce perfeitamente - ele responderá adequadamente à luz azul, mas 
não à luz vermelha. Portanto, dessa forma as pessoas têm sido capazes de descobrir, 
ou dissecar quais são os receptores para as diferentes cores. E a beleza disso (e eu 
vou mostrar isso em um minuto) é que quando você tem um gene é, efetivamente, 
como ter um livro de história sobre a evolução e como as plantas acabaram tendo 
estes receptores, e eu vou discutir sobre isso em um minuto. 
 
S12 
Então o fitocromo, você provavelmente já se deparou com ele antes, o fitocromo é 
um fotorreceptor de luz vermelha e age como um interruptor bioquímico. Aqui é um 
tubo de ensaio com fitocromo irradiado por luz vermelha, este é o comprimento de 
onda de absorção, e você pode ver a olho nu que ele muda de cor. Nesse caso, ele 
mudou para uma cor esverdeada. Este pigmento absorve a luz vermelha e é 
convertido em outra forma, chamada Pfr, que absorve um comprimento de onda 
diferente – um comprimento de onda ligeiramente maior que o vermelho -  
chamado vermelho-distante e isto, em diversas respostas, age como um interruptor. 
Você pode então modificar o crescimento no escuro para esta forma de crescimento 
na luz simplesmente aplicando uma quantidade muito pequena de luz vermelha, 
para ligar este interruptor. Você pode também reverter esta reação, você pode ir 
daqui até aqui por irradiação deste pigmento, agora Pfr, com luz vermelho-distante, 
que é um comprimento de onda maior. Portanto, temos aqui um interruptor, mas o 
que mais? Se você olhar para isso, isso é um pouco mais poderoso, oferecendo 
outros tipos de informação. 
 
 
S13 
Agora, se você olhar aqui - este é o espectro de absorção das duas formas do 
fitocromo - então o que estamos vendo é que quanto mais alto aqui em cima, mais 
luz está sendo absorvida. Esta é a forma que absorve luz vermelha e esta é a que 
absorve luz vermelho-distante, e você pode ver que há um pico para vermelho-
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distante aqui e outro para luz vermelha aqui. Agora, se você imaginar que ao invés 
de ter apenas 100% de uma e 100% da outra - a relação entre as duas irá variar 
dependendo da composição da luz (um pouco de vermelho-distante e um pouco de 
vermelho) - se você avaliar essa relação, você terá um informação bastante diferente 
da quantidade de luz - isso vai lhe dizer algo sobre a qualidade da luz e sobre a 
informação local. Então por que estou insistindo nisso? 
 
S14: 
Eu estou insistindo nisso porque... Aqui nós temos comprimentos de onda de luz ao 
longo deste eixo aqui e aqui temos quantidade de luz. Aqui é o que acontece em um 
campo aberto ensolarado - você tem acesso a uma cobertura bastante uniforme da 
de luz em até 700 nm. Mas se você está sob uma árvore ou sob um dossel de 
árvores, a maior parte da luz é absorvida pelas folhas acima de você. Mas o 
vermelho-distante é transmitido pelo dossel. Então, se você é uma plântula de 
Arabidopsis crescendo em um campo de trigo, você enxergará muito mais luz 
vermelha comparada ao vermelho-distante, mas se você é uma plântula de 
Arabidopsis embaixo de um carvalho, você verá mais vermelho-distante do que luz 
vermelha. Então, se você tem um sistema para avaliar a relação entre os dois tipos 
de luz, ou seja, fitocromos, você pode perceber isso e em seguida agir. 
 
S15 
Aquilo foi em Arabidopsis, mas aqui temos tabaco, e estas duas plantas são 
exatamente da mesma idade, cultivadas nos mesmos vasos, nas mesmas condições, 
etc. A única diferença entre esta e esta é que esta aqui (mais baixa) foi cultivada com 
espaço em torno dela e esta (mais alta) foi cultivada com vários “amigos” - ela viveu 
aqui, junto destas outras plantas e cresceu mais em altura. 
E nós provavelmente pensamos que esta planta está doente porque cresceu em 
altura, e parece um pouco desengonçada, mas isso faz sentido totalmente. Porque o 
que ela está fazendo – ela percebeu que tem amigos, pois tem uma proporção 
elevada de vermelho-distante, usando seu sistema de detecção por fitocromo e 
cresce em altura – ela está na verdade tentando coletar a luz. Ela está tentando 
crescer para obter mais luz e, você pode enganar as plantas que não têm nenhum 
amigo - sem multidões nem vizinhos. 
 
S16 
Você pode simplesmente aplicar diferentes proporções de luz vermelha/vermelho-
distante, e obter esta resposta que é conhecida como evitação de sombra. Temos 
aqui Chenopodium album (erva-de-são-joão), que você encontra em valas e afins. 
Aqui temos uma proporção elevada de vermelho/vermelho-distante, aplicado 
artificialmente por um ser humano e aqui uma relação baixa entre 
vermelho/vermelho-distante, e você pode observar que à medida em que há 
maiores proporções de vermelho-distante, as plantas consideram-se embaixo de 
outra planta, e crescem em altura para tentar coletar a luz. 
 
 
S17 
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Como eu disse, se você tem mutantes, e agora você tem um gene (criptocromo) que 
codifica um receptor de luz azul. Isso é ótimo porque você pode fazer diversos 
experimentos bioquímicos com eles, você pode fazer perguntas como onde ele é 
localizado na célula e o que ele faz, (eu vou discutir alguns experimentos que as 
pessoas têm feito mais tarde). Mas ter simplesmente a sequência de DNA e, 
consequentemente, a sequência da proteína, nos permite perguntar sobre a 
evolução. E ao avaliarem o fitocromo de plantas para ver com o que se pareciam, as 
pessoas descobriram que ele se assemelha a uma classe de proteínas chamadas 
fotoliases bacterianas, e isso nos proporciona uma história interessante sobre de 
onde surgiram os fitocromos das plantas. 
 
S18 
Então, se você voltar para o início da vida – no período pré-cambriano, quando 
haviam coisas como estes estromatólitos, que são colônias de cianobactérias (você 
ainda pode observar evidências disso na Austrália). A vida era difícil na terra - muito 
mais difícil do que hoje em dia - não havia uma camada de ozônio tão espessa 
quanto há hoje, portanto a luz UV era muito mais predominante. Nós não teríamos a 
menor chance contra a luz UV, já que praticamente não havia filtro algum. Então 
estes organismos primitivos tinham que lidar com um problema que nós não temos, 
que é a quantidade extremamente elevada de luz UV. Agora, por que luz UV é um 
problema? Se você é uma pequena bactéria – bem, você tem DNA - um grande 
problema da luz UV é que a radiação elevada de UV tende a danificar o DNA, por 
levar à dimerização de algumas bases, o que acaba provocando quebras no DNA – o 
que não é bom. Obviamente, o DNA é a sua molécula hereditária, então o que 
aconteceu muito rapidamente foi que essas proteínas chamadas fotoliases 
apareceram para reverter os danos causados por UV. E por que estou dizendo isso? 
É porque elas se assemelham a criptocromos já que fotoliases em si são ativadas por 
luz - luz UV, luz azul. Esta proteína primitiva é como uma peça de Lego que evoluiu 
para detectar a luz azul. No caso de bactérias ela foi acoplada a uma atividade 
enzimática de reparo do DNA, mas em plantas ela é acoplada a algo totalmente 
diferente. Então, basicamente as plantas dizem 'certo, eu gosto desse Lego, vou 
pegar isso e atribuir outra função para fazer algo completamente novo. Esse é o DNA 
que está sendo ajustado. 
 
S20 
Então, o que é completamente novo? A parte nova é esta aqui. As plantas têm - você 
pode imaginar esta região aqui do criptocromo sendo a parte de detecção da 
proteína - e esta é a parte ativa. Ela faz alguma coisa. 
Então, o que ela faz? Como descobrimos o que esta região faz? O que você pode 
fazer experimentalmente é simplesmente expressar esta região em altos níveis em 
uma planta. O que você está fazendo é abolir esta parte do processo - você não se 
incomoda com a luz azul e tampouco se preocupa com a planta precisando perceber 
a luz azul para ativar a proteína. Então o que acontece quando alguém 
superexpressa esta proteína? 
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S21 
Não se preocupe com os detalhes aqui, a forma de fazer isso é liga-la (porque é uma 
fração pequena de proteína) a uma outra proteína maior, que é benigna e não faz 
nada - apenas como um tipo de amigo para ajudá-la. Se você expressar essa pequena 
parte extra do criptocromo em uma plântula (- aqui está ela, sendo expressa - e esta 
é uma irmã de tipo selvagem), você observa isso no escuro. A planta selvagem está 
fazendo exatamente o que ela deve, e cresce “bela e esbelta” à procura de luz. Mas 
somente por você produzir uma planta com muito mais desta proteína aqui, você a 
engana em pensar que está vendo luz azul. 
 
Este é um experimento simples mas muito elegante, e se você voltar aqui ele lhe diz 
algo muito importante. Se eu remover essa parte eu irei ativarei respostas à luz, 
então claramente esta região previne que isso aconteça, portanto, ela deve ser um 
regulador negativo, normalmente reprimindo a resposta, e na vida real o que 
acontece é que a incidência de luz azul inibe a repressão e permite que isto faça o 
seu trabalho e ative a via. Então, a partir de um experimento simples você pode 
descobrir muito sobre o mecanismo pelo qual estes receptores funcionam. 
 
S22 
Uma outra dica importante sobre como estes receptores funcionam foi obtida 
recentemente ao avaliar o comportamento da proteína. Por comportamento eu 
quero dizer: Para onde a proteína vai? Para onde ela muda? Ela faz alguma coisa 
interessante? E o que você pode ver aqui é o seguinte: ambos os casos são células 
com fluorescência verde, e a fluorescência verde é devido a uma proteína chamada 
proteína verde fluorescente (GFP) que foi anexada a um dos receptores de luz 
vermelha, neste caso o fitocromo. O que você pode ver aqui é um padrão bastante 
difuso. Essas plântulas aqui estão no escuro, e o receptor de luz vermelha de 
Arabidopsis apresenta-se distribuído uniformemente pela célula. O que acontece, 
porém - dramaticamente em resposta à luz - é que a proteína é rapidamente 
translocada para o núcleo e, você pode achar que cada um desses pequenos pontos 
aqui é um núcleo, mas na verdade não é (o núcleo é redondo como este) e estes  são 
pequenos pontos dentro do núcleo. É então notável que este receptor, ao perceber 
a luz vermelha, é translocado para o núcleo, mas mais ainda, ele se associa a 
minúsculos pontos que são muito importantes. 
 
S23 
Aqui é um criptocromo fazendo praticamente a mesma coisa. Nesta imagem da 
célula por microscopia de luz, aqui é o núcleo e aqui é a fusão de GFP ligada ao 
criptocromo e você pode ver que a fluorescência, após iluminação por luz azul, é 
presente apenas no núcleo. E se você olhar de perto, você novamente verá essas 
pequenas manchas. Portanto, o criptocromo também se move para dentro do 
núcleo após a percepção do sinal. Isso nos diz claramente algo sobre a ação pela qual 
estes receptores funcionam – sua função deve ter algo a ver no núcleo, então o que 
é isso? 
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S24 
Se olharmos para um quadro bastante simplificado, isso é basicamente o que 
acontece. Para uma planta responder à luz, para crescer, modificar-se, florescer etc. 
é preciso a ativação de genes regulados pela luz. Esses genes no núcleo precisam ser 
ativados para expressar mRNA, e em seguida proteínas, para produzir respostas. 
Agora, o que é contra-intuitivo (isso é bastante contra-intuitivo, mas é verdade) é 
que esta via está “ligada” o tempo todo. O que acontece é que, na verdade, a 
resposta padrão de uma planta é se comportar como se crescesse em presença de 
luz, e eu sei que isso soa estranho, mas é o caso. Se você imaginar, é um pouco como 
estar em uma bicicleta morro abaixo aplicando os freios - o modo normal, se você 
soltar os freios, é descer sem problemas – a gravidade irá arrastá-lo. Isto é o que 
acontece com as respostas à luz, e o escuro é o que impede que respostas ocorram. 
Portanto, ao invés de no escuro não acontecer nada e a luz levar à ativação de 
alguma coisa, o que você tem é uma via que deseja muito ser ativada e o escuro a 
bloqueia. O escuro então previne a expressão gênica, e assim você não obtém 
respostas à luz. 
 
S25 
E a analogia que eu uso para isso é imaginar a resposta à luz como sendo um 
cachorro, um cachorro que quer muito ir passear, ele está puxando a coleira e está 
realmente desesperado para sair, e ele tem tudo o que precisa: suas 4 pernas, o 
entusiasmo, a língua de fora, tudo, mas a única coisa o prendendo é o escuro 
segurando a coleira. Aqui eu simplifico o mecanismo molecular, mas o fitocromo e o 
criptocromo estão no núcleo para se associarem às proteínas, aos fatores, que fazem 
parte da repressão pelo escuro, para degradá-los. Portanto, quando estes dois 
receptores chegam, o escuro é removido – é degradado, e dessa forma... 
 
S26 
... isso permite que suas respostas à luz ocorram e seu cachorro fica livre. Portanto, 
conhecer o comportamento dessas proteínas revelou um mecanismo muito 
importante de como ocorre uma das respostas mais fundamentais em plantas. E se o 
que eu disse é verdade, se eu não estou mentindo e o caso é o seguinte: o cachorro 
está puxando a coleira, tudo está pronto para acontecer, é um fato simples - você 
somente tem uma mão segurando aqui (ou um freio ou uma coleira), portanto é 
muito simples interromper esse bloqueio com apenas, digamos, uma mutação. E isso 
é realmente o caso - você pode interromper este bloqueio por mutação de um gene 
e você obterá algo muito estranho. 
 
S27 
Aqui temos dois grupos de plantas de Arabidopsis, e estas são plantas normais 
crescendo no escuro. Elas foram cultivadas no escuro por várias semanas, cresceram 
longas e finas, e depois de um tempo elas basicamente entram em pane, pois estão 
vivendo de nada - elas sobreviveram somente da energia provida da semente. Estas 
plantas aqui, bastante estranhas, foram totalmente cultivadas no escuro e basta 
olhar para elas - elas produzem várias folhas e, acredite, elas se desenvolverão bem, 
irão desenvolver cloroplastos, e ainda expressar genes regulados por luz. E tudo que 
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você fez aqui foi modificar um gene, você modificou o gene que é a “mão na 
coleira”, que bloqueia a resposta à luz. Portanto, é bastante contra-intuitivo, mas 
esta ideia de ter vias em plantas que estão sempre 'ligadas' e que são reprimidas, 
sendo ativadas quando necessário, é muito comum na resposta a diversos sinais. E 
você pode pensar 'por que é este o caso? Que desperdício de esforço e energia. Por 
que as plantas fazem isso?', e seu palpite é tão bom quanto o meu, que é algo que 
podemos discutir mais tarde, mas há muitas maneiras diferentes de pensar sobre 
isto. 
 
S28 
Na segunda parte da minha palestra eu gostaria de discutir sobre a percepção do 
estresse e uma questão de vida ou morte. E esse assunto é muito mais em linha com 
a minha área de pesquisa. 
 
E o que eu quero fazer não é responder - porque em pesquisa nunca se responde 
plenamente uma pergunta, mas formular perguntas que temos tentado responder 
com a nossa pesquisa: 
 
A primeira é “que informações de estresse as plantas percebem? Se você pensar em 
temperatura, por exemplo, as plantas detectam a temperatura absoluta? Ou elas 
tendem a perceber a taxa de resfriamento? O que elas percebem exatamente?” 
 
A segunda pergunta é "para que esta informação é necessária ou utilizada?” Então, 
se você considerar que não estou mentindo e que as plantas percebem o frio, por 
que elas precisam perceber o frio? O que elas fazem com esta informação? 
 
Finalmente, e isso é um ponto importante, é 'como esta informação é transmitida?' 
Você se lembra de que plantas não têm cérebro, nem neurônios, portanto nós 
realmente temos um problema acadêmico tentando explicar como as plantas lidam 
com esta informação e são capazes de discernir uma coisa da outra, como por 
exemplo o quente do frio, seca do frio, etc. Então eu vou discutir um pouco sobre 
alguns trabalhos que temos feito nesta área. 
 
S29 
Se você voltar para este esquema, tendo agora excluído os animais da equação, 
temos o estímulo que leva ao sucesso, etc. Só para colocar três coisas específicas ao 
estresse. O que estamos discutindo aqui são coisas como calor, frio e seca etc. - os 
estímulos. E a ação, no caso das plantas, é expressar genes responsivos ao estresse. 
Estes genes codificam proteínas que ajudam a tolerar o estresse. De uma forma mais 
simples (não vou falar sobre estresse por calor, mas você conhece estresse por 
calor), vários genes induzidos em resposta ao calor (que é uma via muito antiga) 
codificam proteínas que ajudam a lidar com proteínas desdobradas. Portanto, 
durante a expressão de genes de estresse, as proteínas são úteis para lidar com o 
problema de um estresse em particular. 
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E o objetivo final, ou a meta absolutamente necessária, é sobreviver a esta 
experiência. Se você não consegue detectar um estresse corretamente e agir 
adequadamente e você é uma planta, você está morto. Portanto essa é uma via 
muito importante. 
 
S30 
Então, “que tipo de informação de estresse as plantas percebem?” Esta é uma das 
perguntas que temos feito e nós pensamos sobre isso, como perguntamos à planta o 
que ela percebe? Se nós aplicarmos frio, como perguntamos o que ela sente? 
Temperatura absoluta, taxa de resfriamento etc. 
 
Nós chegamos à conclusão de que, para responder a uma pergunta, precisamos 
poder medir algo na planta que acontece muito rapidamente. Algo que acontece 
assim que a planta tenha percebido o sinal. Se você refletir sobre isso, a 
temperatura, o contato, acontecem muito rapidamente - por isso precisamos que 
algo aconteça muito cedo. 
 
S31 
Para esta pergunta temos de olhar para um sistema que opera basicamente com os 
seus sentidos. Seus cinco sentidos funcionam porque você tem células especializadas 
no tato, em seus ouvidos na audição, em seus olhos na visão. Células especiais que 
são configuradas para serem sensoriais a certos estímulos. E a forma como elas 
funcionam é que quando as células percebem seus estímulos, elas apresentam 
naturalmente uma baixa concentração de cálcio, que tende a ser maior no exterior 
da célula ou armazenado em organelas. Quando os seus olhos olham aqui para a 
tela, o que acontece é um aumento nas concentrações de cálcio nas células 
sensoriais e, porque você tem poros na membrana o cálcio entra, sendo que uma 
alta concentração nas células sensoriais é um sinal para que aquela célula faça 
alguma coisa. Decidimos então investigar esta propriedade em plantas. 
 
S32 
E para isso nós recorremos à ajuda de um colaborador que nos últimos 90 milhões 
de anos vem desenvolvendo uma boa tecnologia para medir cálcio. Esta é a 
Aequorea victoria, uma água-viva luminescente do Pacífico, e se você cutucá-la ou 
colocá-la no gelo, suas células percebem isso e a concentração de cálcio aumenta, 
como fariam em você, mas o que acontece aqui, o que é bem bonito, é que ela 
contém uma proteína que responde à elevação de cálcio e produz luminescência. 
Que sistema maravilhoso de medição de cálcio na água-viva, e nós simplesmente 
utilizamos essa tecnologia para aplicá-la às plantas. 
 
S33 
E o que você precisa saber é como ela funciona; ela é uma proteína que está nesta 
água-viva e chamada de aequorina, que contém um substrato chamado 
coelenterazina (CZ) e três domínios de ligação de cálcio. Ela é então uma enzima 
dependente de cálcio, mas que produz luz como produto final, ao invés de algo sem 
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graça. OK, então você pode quantificar a concentração de cálcio que se liga a essa 
proteína medindo a quantidade de luz. 
 
Isso nos permitiu então perguntar "o que as plantas estão percebendo?" muito 
rapidamente. 
 
S34 
O que você vê aqui é uma folha de tabaco que contém a proteína da água-viva e por 
isso é luminescente, mas a luminescência depende da concentração de cálcio. E você 
pode ver que o que fizemos aqui foi simplesmente colocar a folha no que é 
conhecido como elemento Peltier, a resfriamos de 25°C a 2°C e você observa um 
aumento muito claro de cálcio nas células. Então estas plantas estão percebendo o 
frio e você observa essa resposta interessante, o aumento de cálcio. 
 
Você vai notar o quão rápido é esta resposta, é uma resposta extremamente rápida. 
Isso é algo que, quando vimos pela primeira vez, pensamos 'meu Deus', não 
fazíamos ideia de que isso iria acontecer tão rápido e, em um instante, eu vou 
mostrar algumas respostas ao toque, o que foi ainda mais surpreendente para nós. 
Aqui estão elas. 
 
S35 
O que temos aqui são gráficos, você pode ver o quão antigo isto é – foi feito em um 
antigo registrador de gráficos. Aqui temos tempo no eixo ‘x’ e concentração de cálcio 
no eixo ‘y’. Nesta imagem aqui, tudo o que fazemos é aplicamos ar sobre estas 
plântulas. O sopro de ar faz com que haja uma pequena oscilação como esta. Aqui 
nós temos o aumento da força do vento de 1 a 12 Newtons. E você pode ver que não 
é possível separar o atraso entre a aplicação do ar sobre a planta, fazendo com que 
ele se mova, e uma elevação de cálcio. São frações de segundos. É um 
comportamento extremamente rápido e estimulável, e a resposta é dose-
dependente - esta planta sabe a qual a força do vento e responde a isso muito 
rapidamente. Nós ficamos muito surpresos de também observar isso; o que fizemos 
foi submeter as plântulas várias vezes, sucessivamente, ao vento - um vendaval 
sobre elas – e o que observamos é que você inicia com esse comportamento de 
excitação abrupto, mas depois um tempo você observa esta atenuação quando elas 
se tornam insensíveis. A escala de tempo aqui é de um minuto, o que na verdade é 
um pouco mais longo do que neurônios, mas isso é muito semelhante ao efeito 
acomodação observado em neurônios. E igualmente você pode, se você lhes 
permitir relaxar e recuperar, ter a capacidade de responder novamente. Elas levaram 
apenas um minuto para recuperar e são capazes de responder novamente. Para ser 
sincero, quando vimos isto pela primeira vez, pensamos que estávamos 
enlouquecendo, porque isso não é algo que esperávamos que plantas fariam. 
 
S36 
E como já mencionado, esta é uma planta de Arabidopsis, e eu tenho certeza que 
vocês já viram muita Arabidopsis esta semana. Esta é uma planta inteira de 
Arabidopsis submetida ao frio, você vê todas as células respondendo aqui, e mais 
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uma vez extremamente rápido. Além de imagens bonitas, gráficos interessantes e o 
fato incrível de como elas respondem rápido, temos agora um sistema que podemos 
examinar e perguntar realmente o que a planta percebe aqui em relação à 
temperatura. 
 
S37 
E eu teria apostado dinheiro - eu teria apostado a minha casa que seria temperatura 
absoluta - e eu teria perdido a minha casa. Porque, basicamente, o mais importante 
é a taxa de resfriamento. Neste gráfico, o eixo ‘y’ corresponde ao nível de cálcio, de 
modo que quanto mais alto aqui, mais a planta tem respondido. O eixo ‘x’ 
corresponde ao resfriamento e nesta extremidade (esquerda) temos resfriamento 
rápido e nesta (direita) resfriamento lento. Então, o que você está fazendo na 
verdade é usar as mesmas quedas de temperatura. Digamos que seja de 20 a 10, 
você está apenas fazendo 20-10, e 20-10, mas diferentes taxas de resfriamento. 
Dessa forma, a temperatura absoluta permanece a mesma. E você observa 
claramente esta correlação entre a taxa de resfriamento ou seja, quanto mais rápido 
você resfria uma planta – maiores são as respostas. 
 
S38 
Curiosamente... e eu talvez teria mantido metade da minha casa... também há um 
componente de temperatura absoluta envolvido. O que temos aqui é um gráfico um 
pouco complicado, mas aqui é a temperatura e aqui é o tempo - estamos impondo à 
planta quedas de temperaturas em intervalos como este, e cada uma destas quedas 
contém o mesmo intervalo e a mesma taxa de temperatura, portanto neste gráfico 
todos deveriam apresentar a mesma resposta, mas como você pode ver há uma 
resposta cada vez maior. Por que isso acontece? O motivo é que na verdade elas 
estão sofrendo uma queda em temperatura absoluta. Portanto temperatura 
absoluta tem um efeito - o seu efeito é como um multiplicador - para uma 
determinada taxa de resfriamento, você terá uma resposta e, em seguida, você terá 
uma resposta um pouco maior ou menor, dependendo da temperatura absoluta. 
Dessa forma, as plantas integram tanto a temperatura absoluta e taxa de 
resfriamento para adaptar-se. E, por curiosidade, se você fizer a mesma coisa 
novamente a planta tem uma memória – ela viu tudo isso antes - e ela diz não, não o 
faz novamente. Ela se lembra dessa experiência - está dessensibilizada. Você pode 
superar essa dessensibilização reduzindo ainda mais as temperaturas. 
 
S39 
Estou ciente de que programei a palestra para uma hora, portanto eu vou descartar 
algumas coisas. OK, então o que vimos até agora – e isto foi apenas um exemplo de 
como podemos usar o sistema para perguntar quais determinados parâmetros as 
plantas estão procurando. Mas nós também podemos utilizar este sistema para 
perguntar “para que as plantas utilizam estas informações? ” 
 
Por que elas percebem o frio, por que elas percebem a seca? O que estão fazendo a 
respeito disso? E a resposta é: elas precisam ser capazes de fazer isso (como eu disse 

 13  



    

no início) para poderem expressar genes necessários para sobreviver à experiência, 
para tolerância ao estresse. 
 
S40 
E nós podemos investigar novamente utilizando o nosso sistema. Aqui temos três 
plântulas de Arabidopsis e agora elas estão expostas à seca. Eles foram submetidas a 
um déficit hídrico e você pode observar suas raízes percebendo o estresse - há um 
aumento de cálcio nas raízes, elas estão brilhando e aqui temos os dados 
apresentados de uma outra forma. Neste eixo aqui temos tempo e aqui a 
concentração de cálcio. O que você vê aqui em cima é a linha verde. O que nós 
podemos fazer é inibir a elevação de cálcio utilizando vários produtos químicos, e 
com um deles, chamado lantânio, podemos reduzir a elevação (mostrado na linha 
cor-de-rosa). Então agora temos um estado onde estas plantas, com a linha verde, 
são submetidas à seca, as com linha cor-de-rosa também são submetidas à seca, mas 
com a diferença de que as primeiras apresentam uma alta resposta de cálcio e as 
outras uma baixa resposta. Podemos então perguntar: “o que o cálcio realmente 
faz?” 
 
E o que podemos fazer é quantificar a expressão gênica. Esta imagem não está clara, 
mas eu vou dizer o que ela mostra: Ela está mostrando níveis transcricionais de um 
gene muito importante para a tolerância de plantas ao estresse. Se você é uma 
planta ou até mesmo uma levedura produzindo vinho, e você está rodeado por 
solutos, você tolera isso através do ajuste do potencial osmótico dentro de suas 
células para que você não “exploda”. Como você faz isso? Bem, se você ajustar a 
concentração do soluto dentro de suas células, você pode igualá-la com a de fora. 
Uma estratégia típica para ajustar o potencial osmótico é produzir açúcares e 
aminoácidos livres. Em Arabidopsis, açúcares e também o ácido amino prolina são 
preferencialmente acumulados. Ela evoluiu para fazer isso, e diferentes plantas 
utilizam solutos diferentes. E esta enzima P5CS, eu não vou dar seu nome completo, 
é um passo limitante no acúmulo de prolina. Então aqui está o nosso tratamento – 
nosso tratamento com manitol, que simula um estresse osmótico artificialmente, 
onde observamos um aumento muito elevado da expressão deste transcrito. Faz 
todo o sentido, uma vez que a planta está tentando produzir prolina para igualar a 
pressão dentro da célula. No controle temos níveis baixos. Estas plantas foram 
submetidas a estresse osmótico, mas, como interferimos com o seu sistema de 
sinalização reduzindo a elevação de cálcio, elas são incapazes de ativar expressão 
gênica. Portanto, esta é uma prova clara do que o sinal de cálcio está fazendo - ele 
propaga a informação para o núcleo para ativar os genes corretos para proteger a 
planta. 
 
S41 
E nós fizemos isso em diferentes vias, e este é apenas um exemplo dramático onde 
inibimos a via de sinalização de cálcio em resposta ao frio, e o que temos é a 
incapacidade da planta em responder adequadamente ao frio, ocorrendo assim a 
morte por congelamento. 
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S42 
A última coisa que eu quero discutir é algo bastante interessante - é uma pergunta 
ainda em aberto e provavelmente vocês sabem tanto quanto eu, mas eu vou falar 
sobre o que pensamos. É “como a informação é transmitida na planta?”. E lembre-se 
de que plantas não têm neurônios, por isso temos um problema em explicar isso. 
 
S43 
Então aqui está você, aqui está a sua mão, por exemplo. Ela pode responder a 
muitas coisas diferentes, ela pode responder ao frio, pode responder ao calor e pode 
responder a um trauma físico. Você pode discerni-los muito facilmente, porque você 
tem células em seus dedos – células dedicadas a estímulos específicos - que irão 
sentir esses estímulos separadamente. Além disso, você tem uma rede de conexões  
que vai para o seu cérebro. Esta irá diretamente para o seu cérebro para dizer: este 
é frio, este é quente e esta é a dor física. Tudo bem, isso é muito fácil de explicar. 
Mas como isso ocorre em plantas, ou também em uma única célula, por exemplo? O 
seu glóbulo branco tem que tomar decisões o tempo todo, ele tem que receber 
diversos sinais, tem que matar as coisas certas, tem que matar as células bacterianas 
e não células amigas. Como isso acontece em um sistema que não tem uma rede de 
conexões dedicada a transmitir o sinal? 
 
S44 
E nós nos deparamos com isso, já que é um problema para nós, porque diferentes 
sinais percebidos pelas plantas utilizam cálcio. Portanto, temos um problema aqui 
porque se você olhar para essa imagem, ela se parece muito com isto: 
 
S45 
Onde você tem fios se encontrando, informações podem se perder ou haver falhas 
de comunicação, já que você tem informações que vão de um fio para outro e isso é 
(eu imagino que vocês sejam muito jovens para sequer conhecerem telefones fixos), 
mas isso é um fenômeno que costumava acontecer. Você começava telefonando 
para alguém e acabava falando com alguém completamente diferente, ou havia uma 
outra conversa, ou várias conversas ao mesmo tempo. E isso é potencialmente o que 
poderia estar acontecendo com a informação nas plantas, ao menos que 
encontremos uma forma de contornar o problema. Então, quais as formas de se 
contornar isso? Tenho certeza de que há centenas, se não milhares de formas 
diferentes, e eu tenho certeza que você pode encontrar ainda mais. 
 
S46 
Aqui é uma que pensamos ser possível. Pode ser que diferentes células da planta 
irão responder a estresses – os sinais - diferentes. Se há uma elevação de cálcio em 
um tipo de célula particular, isso significa uma coisa e se há uma elevação de cálcio 
em outro tipo de célula, isso significa outra coisa. E se você olhar para semáforos, 
você não precisa ser capaz de ver em cores para saber o que eles estão dizendo, 
mesmo que você os veja em preto e branco você sabe que este significa ‘pare’, este 
mais à direita significa 'vá'. Não importa se eles estão vermelhos ou verdes, você não 
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precisa saber; e o do meio é qualquer coisa... vá rapidamente antes que fique 
vermelho ou o que quer que isso signifique. 
 
É possível que você tenha, hipoteticamente, uma situação... aqui está uma planta, 
(aqui estão as partes com folhas, aqui os brotos, ou como quer que tenham lhes 
ensinado esta semana a chamá-los), aqui estão as raízes e os caules. Agora, isto 
poderia ser – digamos que um estresse em particular - e eu mostrei uma imagem da 
resposta à seca, com aumento de cálcio somente nas raízes, aumento da resposta 
somente nas raízes, um outro estresse pode aumentar a resposta na parte aérea, e 
um outro, por exemplo, em folhas maduras. Isso é uma boa ideia, isso funcionaria, 
mas há alguma evidência para isso? 
 
S47 
Então nós procuramos evidências para isso, e eu vou lhes mostrar o que obtivemos. 
E a forma que fizemos isso foi utilizando um sistema muito simples que é a raiz de 
Arabidopsis, que é um sistema encantador. Ela tem quatro tipos de células (eu não 
vou entediá-los aqui com quais tipos elas são), quatro tipos de células distintas indo 
de fora para dentro, contendo uma única camada de cada uma. O que nós fizemos 
foi expressar a nossa proteína da água-viva, que nos permite detectar cálcio, em 
cada um desses tipos de células separadamente. E isto é somente GFP, que é 
expressa ao mesmo tempo, para podermos encontrar a proteína novamente. E 
então a pergunta é: aqui estão quatro tipos diferentes de células, o que acontece 
quando as submetemos a três estímulos diferentes? Observamos algo diferente? 
 
S48 
E a resposta é sim, mas não é tão clara como eu esperaria. Aqui é frio, manitol e sal. 
Se você comparar frio (não se preocupe quais tipos de células são estas, são 4 tipos 
diferentes de células, com cores correspondendo aos determinados tipos). Mas você 
vê respostas como esta: este tipo particular de célula, que é o periciclo, tem a maior 
resposta ao frio, mas tem a menor resposta ao sal. Portanto, há uma resposta 
diferencial de cada tipo de célula, mas não é uma resposta clara do tipo ‘tudo ou 
nada'. Isso não quer dizer que se nós observarmos outros tipos de células não 
teríamos a resposta, mas certamente esses experimentos não mostraram isso. Mas 
essa possibilidade existe. 
 
S49 
Outra hipótese interessante, já que nós somos primatas, que são basicamente 
macacos, nós gostamos de padrões, por isso esta é uma hipótese interessante. Se 
olharmos aqui – estes são dados reais - se você olhar para a elevação de cálcio, este 
é o cálcio neste eixo, e tempo ao longo deste eixo aqui. Em resposta ao frio você 
obtém uma resposta bifásica, em resposta à seca - você tem uma única fase e este é 
o trabalho de outros pesquisadores como Giles Oldroyd do John Innes Centre e 
Sharon Long dos Estados Unidos. Se você adicionar produtos químicos - estes são 
fatores de nodulação (NOD) que permitem que pelos radiculares de leguminosas 
reconheçam rizóbios - você obtém oscilações. Como um ser humano, como um 
primata, você pode facilmente diferenciar as respostas. Se você revisar isso e 
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remover os rótulos daqui, você saberá qual é qual. Se as plantas pudessem 
diferenciá-las, isso poderia ser um sistema pelo qual as informações podem ser 
codificadas. 
 
S50 
E a analogia que eu usaria para como uma planta - como um sistema simples - pode 
decodificar é o código Morse. O código Morse é um sistema (para aqueles que não 
sabem) usado muito tempo atrás, onde impulsos elétricos eram transmitidos através 
de fios e havia basicamente 2 tipos de impulso: um longo e um outro curto (pontos e 
traços), e pela ordem dos pulsos você podia gerar informações bastante complexas - 
você podia gerar letras. Assim, o mais simples é um "E", que é um único pulso curto 
e um traço longo é o "T". 
 
S51 
Eu sei que você pode estar pensando 'por que diabos ele está falando isso?’ Bem, se 
olharmos para estas respostas de cálcio novamente, vamos supor que a célula pode 
medir cálcio apenas acima de um certo nível, por isso, ao atingir um certo limite de 
cálcio, ela pode medir. E isso não é ilusório, isso é absolutamente o caso. Você sabe 
que as enzimas têm uma constante de associação para as coisas - portanto se elas se 
ligam ao cálcio elas têm uma constante de associação específica, de modo que o 
fenômeno limiar é eminentemente possível. Então, digamos que a célula pode 
perceber cálcio acima desta linha aqui, se fosse esse o caso, o que ela veria? Neste 
caso, ela “veria” um traço e um ponto, que é 'N'; aqui um traço, que é um 'T'; e neste 
caso, ela veria 'ponto ponto ponto ponto ponto ponto ponto ', que é ‘SH’. 
 
Então se você tivesse uma célula com esse patamar, ela poderia reconhecer estas 
“assinaturas de cálcio”, como são chamadas, e distingui-las. Isso é uma teoria 
interessante, mas ela realmente acontece na vida real? E isso é algo que temos 
investigado. 
 
S52 
E nós fizemos isso basicamente torturando plantas. Este é um cenário complicado 
apenas para mostrá-los um sistema de computador que nos permitiu cultivar 
plântulas de Arabidopsis em cuvetas, em um tampão de força iônica baixa, com 
eletrodos dos dois lados. Com isso nós pudemos aplicar um choque elétrico nesta 
plântula e eu não vou entediá-los com os detalhes, mas ao aplicar um choque 
elétrico à planta, você permite que o cálcio entre. Assim, podemos realmente 
produzir respostas planejadas de cálcio, nós podemos estimular a liberação de cálcio 
na célula sob nosso controle. Aqui não temos estímulo algum, como a seca ou frio ou 
qualquer coisa, nós estamos apenas oferecendo à planta algumas assinaturas e 
dizendo 'o que você acha que isso significa?’. E então temos um computador que nos 
permite gerar todos os tipos de informações: pico duplo, pico único, etc. 
 
S53 
Mas eu vou lhes mostrar um conjunto de dados onde nós basicamente geramos 
oscilações. Estes aqui são dados reais, em cor-de-rosa, das oscilações de cálcio que 
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geramos em plântulas de Arabidopsis apenas por mudanças controladas por 
computador e em voltagem. Assim, podemos mudar parâmetros como frequência, 
altura do pico e todas essas coisas e perguntar ‘o que a planta faz com esta 
informação?’. 
 
S54 
Novamente nos deparamos com o problema de que não podemos simplesmente 
perguntar para planta 'o que você acha disso?’ Então o que temos que fazer é avaliar 
o que a planta faz com essa informação. E você deve conhecer esta tecnologia, mas 
eu vou explicar rapidamente. Nós utilizamos um método, que é hoje em dia obsoleto 
mas utilizado naqueles tempos, para tentar medir o máximo de genes possíveis no 
genoma de Arabidopsis de uma só vez – então a expressão do maior número de 
genes possível. A abordagem é muito simples. Eu roubei este slide, então ele parece 
um pouco estranho, mas você tem as suas plantas controle e plantas com os 
tratamentos, em nosso caso, as plantas com sinal de cálcio planejado. Você extrai 
todo o mRNA - portanto todos os genes que estão sendo expressos, você extrai seu 
mRNA - prepara cDNA a partir dele, e então você marca o cDNA derivado desta 
planta com um corante fluorescente de uma cor e o derivado desta planta com um 
corante de cor diferente. Então, este com vermelho e este com verde. E então o que 
você faz é hibridizar estes cDNAs com “spots” (ou pontos) de DNA de cada gene do 
genoma de Arabidopsis. Isso é feito sobre uma lâmina de microscópio (lâmina de 
vidro) contendo basicamente 30.000 “spots” de DNA, todos diferentes, distribuídos 
em uma superfície do tamanho de um par de selos postais. E o que você vê aqui é... 
você pode perguntar qual a diferença entre estes dois em termos de expressão. Se 
você tem um “spot” vermelho, você sabe que a expressão na sua maioria vêm daqui. 
Se é verde vem principalmente daqui. Se é amarelo, isso significa que ambos os 
tratamentos expressam. Por exemplo, se nós procurarmos genes que são regulados 
positivamente, nós esperamos ver um ponto verde, para que possamos selecioná-lo. 
Não importa agora quais são estes genes, mas observamos um padrão. Se você 
imaginar é como uma loteria - se você tirar seis bolas e, em seguida tirar mais seis, 
você terá um resultado completamente diferente. Por isso, não importa quais são 
genes, o que estamos perguntando é 'qual é o resultado das nossas vias?’. Nós 
usamos isso somente como um ‘fingerprint’ (impressão digital) do que elas fazem 
com a informação. 
 
 
S55 
E isso é o que obtivemos. Este é um diagrama de Venn, o tamanho mostra o número 
de genes que são ativados, em três tratamentos diferentes. Estes são três 
tratamentos de oscilação diferentes. Este resulta em 141 genes ativados, este 49 e 
este 87. Mas o mais importante sobre este conjunto de dados é que a sobreposição 
é muito pequena. O que isso significa é que, quando aplicamos às plantas três sinais 
diferentes de cálcio e perguntamos 'o que você acha que isso significa?', a resposta 
de cada um dos três é diferente. Elas se distinguem umas das outras. Portanto, isso é 
consistente com a hipótese. 
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S57 
Somente para resumir, porque eu sei que há um churrasco esperando por nós, o 
ponto principal que eu realmente gostaria que vocês entendessem é que as plantas 
são capazes de perceber uma grande variedade de estímulos, e considerando todos 
os diferentes tipos de estímulos que existem, se você focar em apenas um - como luz 
- você pode perceber a luz vermelha; luz azul; existem receptores de luz verde; você 
pode perceber a quantidade de luz; a direção e isso informa as plantas sobre um 
grande número de coisas. Então, quando você pensa em plantas e todos os 
diferentes estímulos aos quais elas respondem, e os subconjuntos deles - é 
realmente incrível. O poder de processamento que uma planta deve ter - deve 
precisar - para ser capaz de lidar com essa informação é fenomenal e nós estamos 
apenas começando a entender como isso funciona. 
 
Esses estímulos informam a planta sobre qual a resposta correta que ela precisa 
executar para ser bem-sucedida. Assim, as plantas não estão apenas sentadas ali 
inertes e esperando o melhor, elas estão constantemente se reconfigurando - 
constantemente reconfigurando - e em uma escala de tempo muito rápida. Estas 
respostas são rápidas - você viu o quão rápido foram as respostas de cálcio - aqueles 
pequenos receptores que vão para o núcleo - que acontece em questão de minutos. 
A expressão gênica começando; a RNA polimerase ativa alguns segundos depois, ela 
é rápida, é muito rápida. Se você tocar uma planta é previsto que a RNA polimerase 
já esteja se movimentando dentro de algo como 10 a 15 segundos. Portanto essas 
respostas são rápidas. 
 
E o outro ponto chave sobre plantas (é um ponto filosófico, mas é verdade e muito 
importante ter isso em mente), plantas têm que responder na maioria das vezes -
elas confiam muito mais na expressão gênica, ao invés de respostas 
comportamentais. Isso porque elas não contam com uma grande paleta de respostas 
comportamentais como suporte, e elas estão enraizados em um só lugar, portanto 
elas têm que reconfigurar sua bioquímica e seu desenvolvimento, a fim de 
responder a esses estresses. E este é o principal ponto (bem, eu acho muito 
interessante), que, sem um cérebro, de alguma forma as plantas são capazes de 
distinguir diferentes estímulos e agir apropriadamente. E mesmo dentro de um 
estímulo, um subconjunto deles. Assim, com a luz, que é um pouco compreensível - 
existem receptores específicos. Mas com coisas como frio, não se sabe exatamente 
como é possível que a planta possa dizer a diferença entre a temperatura absoluta e 
taxa de resfriamento. 
 
E a última coisa foi como uma informação específica é codificada. Eu lhes apresentei 
a minha teoria e algumas das coisas que temos feito, mas há muitas outras lá fora. 
Eu acho que é uma das perguntas mais interessantes. Eu acho que a importância 
desta questão é subestimada, em relação à capacidade de utilizar esta informação 
para a aplicação em culturas. Mas também é subestimada (como eu digo a vocês) o 
quão grande o poder de processamento de plantas deve ser, só para elas serem o 
que são. Eu acho que esta é uma área fascinante e certamente crescerá nos 
próximos anos. 
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S59 
Então é isso, muito obrigado pela atenção. 
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