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Resumo 

O melão é produzido em todas as regiões do Brasil 
devido à sua adaptação às condições edafoclimáticas do 
país. O melão contém várias correntes de estudo sobre 
seus processos fisiológicos, dentre estes destaca-se a 
maturação de frutos, processo responsável pelo 
amolecimento de polpa, produção de açúcares, mudança 
de cor e aroma dos frutos. Dentro deste processo 
observa-se componentes de transdução da auxina como 
proteínas e enzimas, que podem ajudar a elucidar o 
processo de maturação de frutos não climatéricos. 

Introdução  

Em relação aos processos de maturação, estes são 
baseados em frutos climatéricos e não-climatéricos, 
sendo o melão Amarelo pertencente ao segundo grupo 
(FUENTES et al., 2019). Nesse contexto, um dos fatores 
que podem estar envolvidos no processo de maturação 
são os components de transdução da auxina. Através 
deste trabalho objetivou-se averiguar o efeito da 
expressão gênica desta via no processo de maturação 
do melão amarelo. Para isto, foi realizado procedimentos 
como extração de RNA total, conversão em cDNA, 
sequenciamento e análise in silico dos dados dos genes 
diferencialmente expressos. 

Material e Métodos 

Os genes relacionados a auxina em melão não 
climatérico foram prospectados a partir da análise prévia 
de dados de expressão diferencial de transcriptômica 
(RNA-seq pulicado em Schemberger et al. (2020)) 
utilizando o pacote do R DeSeq2. Para a análise de 
RNA-Seq, o RNA total foi extraído de amostras dos 
estágios de maturação (2 de 10 DAP e 3 de 40 DAP). 
Assim, foram selecionados os genes participantes da via 
da auxina através de dados da literatura e realizada a 
sua interpretação para elucidação da via. Foram então 
desenhados os primers destes genes com os softwares 
PrimerBlast e Beacon Designer para validação dos 
dados através de RT-qPCR. 

Resultados e Discussão 

Os genes que possuem ligação com expressão de 

auxina encontrados nos frutos de melão Amarelo, de 

acordo com o banco de dados obtidos por Schemberger 

et al. (2020), que foram diferencialmente expressos 

durante a maturação, foram um fator de resposta a 

auxina 1 (ARF), mais expresso em frutos maduros, e o 

gene Indol-3-ácido acético amido sintetase GH3.5-like 

com maior expressão nos frutos verdes, com importância 

na homeostase da auxina. 

 

 

 

 

 

GENE MELONOMICS ID log2fold do RNA-

Seq 

ARF MELO3C022932.2 -1,2067 

GH3.5-like MELO3C008672.2 3,9427 

 

 

Conclusão 

A maturação do melão var. Amarelo, de comportamento 
não climatérico, como modelo de estudo, é processada 
por cadeias metabólicas que ainda não foram elucidadas 
completamente. Tendo o trabalho por Schemberger et al. 
(2020) mostrado novas perspectivas para elucidar tal 
processo, os genes codantes de Fator de Resposta de 
Auxina 1 (ARF) e da proteina Indol-3-ácido acético-amido 
sintetase GH3.5-like foram diferencialemnte expressos 
entre os frutos verdes e maduros, podendo ter possível 
participação no processo de amadurecimento. Sendo 
uma análise in-silico, os genes deverão ser testados e se 
validados, o trabalho irá contribuir na compreensão dos 
mecanismo de maturação dos frutos não climatéricos, 
auxiliando processos de manejo pós colheita. 
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Tabela 1: Genes estudados em relação à transdução de sinal 
do hormônio auxina no melão, e seus respectivos ID’s das 
plataformas Melonomics. Sendo log2fold do RNA-Seq <0 mais 
expresso em frutos maduro e >0 é mais expresso em frutos 
verde. 

Fonte: Os genes foram obtidos a partir da base de dados Cucurbit 
Genomics para o melão. Adaptado: Schemberger et al., (2020).  


