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Introdução 

O Al3+ é um dos íons mais abundantes no solo 

brasileiro e, em condições ácidas, torna-se tóxico a 

partir de 2 ppm, inibindo o crescimento das raízes e a 

captação de nutrientes e água. O Instituto 

Agronômico de Campinas possui cultivares de milho 

tolerantes a 4,5 ppm de Al3+, onde regiões expressas 

somente em plantas tolerantes foram sequenciadas e 

o peptídeo traduzido (46 aminoácidos) possui 75% de 

homologia com quatro proteínas depositadas nos 

bancos de dados genômicos e proteomicos.  

A execução da estratégia de modelagem por 

homologia baseia-se no conhecimento de que a 

conformação estrutural de uma proteína é conservada 

durante o processo evolutivo e que pequenas 

mudanças na sequência de aminoácidos resultam em 

sutis modificações na estrutura tridimensional. Se 

pelo menos uma sequência homóloga para qual a 

estrutura tridimensional resolvida esteja disponível é 

encontrada, o método de escolha para predição da 

estrutura tridimensional de uma proteína-alvo é a 

própria modelagem comparativa ou por homologia, 

que envolve as etapas de busca de proteínas 

homólogas, alinhamento das sequências, construção 

e otimização dos modelos e a validação dos mesmos 

(HILLISCH, et al., 2011). 

Resultados e Discussão 

A sequência de 908 bares de bases, selecionada 

para cultivares tolerantes a 4,5 ppm de íons alumínio 

dissolvidas no meio de cultura hidropônico, foi 

traduzida por redução da leitura inicial e usada como 

molde para a seleção de proteínas homólogas. Duas 

delas possuem estrutura terciária descrita no Protein 

Data Bank  (PDB); o alinhamento entre aminoácidos, 

apresentado na Tabela 1, exemplifica a boa 

concordância entre os dados.  

A partir destas estruturas, empregou-se o programa 

Swiss-PDBViewer (http://www.expasy.org/spdbv/) na 

modelagem das proteínas homólogas (Figura 1), a 

partir das sequencias alinhadas e as interações da 

estrutura espacial resultante na presença de 

solventes iônicos com ou sem presença de íons de 

alumínio.  
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A validação dos resultados por Ramachandran Plot 

atesta a qualidade do modelo adotado (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interação entre as proteínas homólogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Validação do modelo proposto por 

Ramachandran plot.  

Conclusões 

Este trabalho visa suprir uma lacuna na descrição da 

interação entre íons metálicos e o comportamento de 

tolerância em alguns cultivares, além daquela 

descrita, na literatura, como resultado da ação 

quelante, sobre o íon, de ácidos orgânicos exsudados 

pela raiz do cultivar. Na ausência de avanços na 

descrição dos mecanismos que desencadeariam o 

metabolismo destas biomoléculas, a existência de 

proteínas expressas normalmente pelo organismo e 

sua interação com o íon de ação tóxica é uma 

abordagem que já tem sido empregada, com 

sucesso, na modelagem de fármacos.  

Tabela 1. Estruturas Proteicas com Regiões 

Homólogas ao Peptídeo selecionado em Milho. 

Agradecimentos 

IAC, CNPq e FAPESP 

Orf734 
[4577 
NCBI] 

accession 

number: Q

6R9N8 

 Teste    FFVADLE LLLKRRD  +         

THVPYAGGY+M DME+ 

Modelo 

FVADLETLLLKRRDTDVDKTHVPYAGGYMM

VDMEK 

(Score: 52.4 bits(124) Expect: 1e
-06

) 
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