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RESUMO 

 

Avaliação histocitológica, histoquímica e morfofisiológica da habituação e senescência 
em pupunheiras mantidas in vitro 

 

A técnica de cultura de tecidos permite a propagação rápida e maciça de propágulos 
geneticamente semelhantes, isentos de doenças, sendo amplamente empregada para a 
obtenção de gemas adventícias e embriões somáticos visando principalmente, a multiplicação 
clonal sob ação de reguladores de crescimento. Resultados satisfatórios foram obtidos com a 
espécie Bactris gasipaes Kunth. por meio da regeneração direta de gemas adventícias e de 
embriões somáticos, no entanto, as consequências decorrentes da prolongada manutenção in 
vitro de espécies perenes como a pupunheira, não estão elucidadas, sendo que as pesquisas 
mais expressivas ocorrem com espécies anuais e restritas a órgãos específicos. Considerando 
que o tempo de cultivo pode promover a senescência e a habituação de determinados tecidos 
aos reguladores de crescimento, afetando consideravelmente o potencial morfogênico, o 
objetivo principal do presente trabalho foi investigar a ocorrência destes processos em folhas, 
raízes e bases caulinares de plântulas e microplantas com um e oito anos de cultivo, 
respectivamente. Para tanto, o processo de senescência foi monitorado por meio de análises 
histológicas, ultraestruturais e histoquímicas à detecção de substâncias ergásticas e à 
fragmentação do DNA, ao passo que o processo de habituação, foi monitorado por meio de 
análises morfofisiológicas, histológicas e histoquímicas. Os resultados pertinentes ao processo 
de senescência evidenciaram a ocorrência de intenso processo de morte celular programada 
nas células de diversos tecidos nas estruturas analisadas das microplantas, sendo que estes 
eventos foram escassos e limitados às bases caulinares nas plântulas. Além disso, foi 
observada a presença elevada de plastoglóbulos no interior dos cloroplastos e de compostos 
fenólicos nas estruturas foliares e radiculares das microplantas. Já, em relação aos resultados 
obtidos à detecção do processo de habituação nestas microplantas, quando comparados às 
plântulas, foram detectados problemas relacionados ao alongamento da parte aérea e do 
sistema radicular, bem como alterações morfológicas nas raízes e uma pronunciada redução 
no potencial morfogênico das células pré-procambiais em relação às plântulas. Estes 
resultados evidenciam que a manutenção in vitro de pupunheiras por longos períodos 
promoveu o envelhecimento dos propágulos em decorrência à senescência generalizada, bem 
como provavelmente os conduziu ao processo de habituação aos reguladores de crescimento 
ANA e/ou BAP, inviabilizando a propagação em grande escala desta espécie. 

 
 

Palavras-chave: Cultura de tecidos; Bactris gasipaes; Habituação; Senescência; Morte 
Celular Programada (MCP) 
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ABSTRACT  

 

Histocytological, histochemistry and morphophysiological evaluations of habituation 
and senescence on peach palm maintained in vitro 

  
The tissue culture technique allows rapid and massive spread of propagules 

genetically similar, free from diseases, being the technique widely employed to obtain 
adventitious buds and somatic embryos mainly targeting the clonal multiplication under the 
action of growth regulators. Satisfactory results have been obtained with the specie Bactris 
gasipaes Kunth. through direct regeneration of adventitious buds and somatic embryos, 
however, the consequences from prolonged in vitro maintenance of perennial species such as 
peach palm are not clear, and the most significant research occur with annual species and 
restricted to specific organs. Whereas the cultivation time can promote senescence and 
habituation of certain tissues to the growth regulators, affecting considerably the morphogenic 
potential, the main objective of this study was to investigate the occurrence of these processes 
in leaves, roots and stem bases of seedlings and microplants with  one and eight years of 
cultivation, respectively. Thus, the senescence process was monitored by histological, 
ultrastructural and histochemical detection of ergastic substances and DNA fragmentation, 
whereas the habituation process was monitored by analyses histologic, histochemic and 
morpho-physiological. The relevant results from the senescence process showed the 
occurrence of an intensive process of programmed cell death in cells of various tissues of the 
analised microplants structures, and these events were rare and limited to the stem bases in the 
seedlings. Furthermore, it was observed the high presence of plastoglobules inside chloroplast 
and phenolic compounds in the leaf and root structure of microplants. Already, the results 
obtained in relation to the detection of the habituation process in these microplants, when 
compared to the seedlings, were detected problems related to the elongation of shoots and 
roots, as well as morphological changes in roots and a pronounced reduction in the 
morphogenic potential of pre procambial cells compared to seedlings. These results 
demonstrate that the in vitro maintenance of peach palm for long periods promoted the aging 
of seedlings due to senescence widespread and probably led to the habituation process, to the 
growth regulators NAA and/or BAP, difficulting the propagation on a large scale of this 
species. 
 
 
Keywords: Tissue culture; Bactris gasipaes; Habituation; Senescence; Programmed Cell 

Death 
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1 INTRODUÇÃO 

As técnicas de propagação in vitro são amplamente utilizadas em horticultura e 

agricultura comercial para a propagação em massa de espécies vegetais (AKIN-IDOWU et 

al., 2009) e de genótipos superiores, isentos de doenças (GILES; MORGAN, 2004), bem 

como para o estabelecimento e manutenção de bancos de germoplasma (REED et al., 2000; 

SANTOS, 2000; GEORGIEVA et al., 2010; PENCE, 2010; LYNCH et al., 2011).  

A micropropagação possibilita a obtenção de plantas e seus distintos órgãos 

(PHILLIPS, 2004) pelo desenvolvimento e diferenciação de órgãos e tecidos de um 

organismo multicelular (ZHURAVLEV; OMELKO, 2008), processo este, conhecido como 

morfogênese (TAYLOR, 1997), cujos eventos são controlados principalmente pela rede de 

transcrição de sinais e pelos fitormônios (De SMET et al., 2009). No entanto, sob o ponto de 

vista referente à obtenção em massa de linhagens geneticamente semelhantes à planta mãe, o 

padrão indireto para a organogênese adventícia e embriogênese somática é inviável, uma vez 

que a variação somaclonal ocorre, principalmente, a partir da propagação pela indução de 

calos (LARKIN; SCOWCROFT, 1981; MÜLLER et al., 1990; SKIRVIN; NORTON; 

McPHEETERS, 1993; BORDALLO et al., 2004). A instabilidade genética também tem sido 

reportada como uma possível consequência do cultivo in vitro por longos períodos de 

estruturas calogênicas (MURASHIGE; NAKANO, 1965; TORREY, 1967; KAEPPLER; 

KAEPPLER; RHEE, 2000).  

Em palmeiras, a técnica da micropropagação é utilizada em diversas espécies como 

Phoenix dactylifera L. (ZAID; TISSERAT, 1984; TISSERAT; DeMASON, 1980, 1985; 

TISSERAT, 1987; BEKHEET; SAKER, 1998; MATER, 1990; SANÉ et al., 2006; SENA 

COSTA; ALOUFA, 2006; ASEMOTA et al., 2007), Areca catechu L (KARUN et al., 2004), 

Euterpe oleracea Mart. (LEDO et al., 2002) e Elaies guineensis Jack (BESSE et al., 1992; 

KONAN et al., 2010). Da mesma forma, a regeneração in vitro para Bactris gasipaes tem sido 

amplamente pesquisada (ARIAS, 1985; VALVERDE et al., 1987; VALVERDE, 1992; 

ALMEIDA; KERBAUY, 1996; ALMEIDA; ALMEIDA, 2006; STEINMACHER; 

CLEMENT; GUERRA, 2007; STEINMACHER et al., 2007, 2011; GRANER, 2009; 

ALMEIDA et al., 2012; GRANER et al., 2013), entretanto, poucas promoveram a 

regeneração via organogênese adventícia e (ou) embriogênese somática pela via morfogênica 

direta (ALMEIDA; KERBAUY, 1996; ALMEIDA; ALMEIDA, 2006; GRANER, 2009; 

ALMEIDA et al., 2012; GRANER et al., 2013) e mesmo com a ocorrência simultânea de 

ambos os eventos morfogênicos (GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012). Nesta espécie, as 

células pré-procambiais (PPCs) respondem à aplicação exógena da associação dos 
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reguladores de crescimento ANA (ácido naftalenoacético) e 6-BAP (6- benzilaminopurina), 

atuando como nicho de células-tronco multipotentes, pluripotentes, e totipotentes ao 

desenvolvimento do sistema vascular, à organogênese adventícia e à embriogênese somática, 

respectivamente (ALMEIDA et al., 2012). No entanto, as consequências da manutenção in 

vitro por períodos prolongados sobre o potencial morfogênico são pouco compreendidas. 

A manutenção in vitro prolongada de espécies obtidas por meio do padrão indireto já 

foi reportada como indutora de alterações no potencial morfogênico (CHATURVEDI; 

MITRA, 1975; MURASHIGE; NAKANO, 1965; VAN, 1981; KONAN et al., 2010), como 

responsável pela redução no desenvolvimento do sistema radicular (SHARMA; MODGIL; 

THAKUR, 2007) e na taxa de sobrevivência à aclimatização (KONAN et al., 2010) em 

decorrência, muito provavelmente, da senescência dos clones (HÄSLER et al., 2003; 

KONAN et al., 2010), envelhecimento das culturas (VALLEDOR et al., 2007) e ao processo 

de habituação de determinados tecidos aos reguladores de crescimento (WHITE, 1951; 

GAUTHERET, 1955; MEINS, 1989; AKIN-IDOWU et al., 2009). Enquanto o processo de 

senescência foliar em espécies anuais já foi bem caracterizado (GAN, 2003; WINGLER et al., 

2006; LIM et al., 2007), pouco se sabe a respeito deste evento em espécies perenes 

(WATSON; RIHA, 2011) como a pupunheira, tanto nos sistemas in vivo (MUNNÉ-BOSH, 

2007; WATSON; RIHA, 2011), como nos sistemas in vitro (KONAN et al., 2010). 

Neste contexto, o objetivo principal do presente trabalho foi investigar a ocorrência 

dos processos de senescência e habituação de determinados tecidos aos reguladores de 

crescimento em folhas, raízes e bases caulinares contendo o meristema apical de microplantas 

de pupunheiras estabelecidas e mantidas in vitro por oito anos em subcultivos periódicos na 

presença e ausência de ANA e BAP no meio de cultura MS, comparando-se os resultados 

com aqueles obtidos em plântulas mantidas in vitro por apenas um ano, nas mesmas 

condições de cultivo. 

Este estudo se fundamentou nas seguintes hipóteses:  

a) Considerando-se que os processos bioquímicos independem da idade da planta, mas 

sim da sinalização genética, análises histocitológicas, histoquímicas e morfofisiológicas são 

eficientes à detecção de alterações no metabolismo primário e secundário; no potencial e vias 

morfogênicas em pupunheiras mantidas in vitro por longos períodos? 

b) Microplantas mantidas por longos períodos in vitro apresentam alterações 

ultraestruturais e/ou danos no DNA em consequência do processo de morte celular, quando 

comparadas àquelas mantidas por curtos períodos? 
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c) O cultivo in vitro por longos períodos realmente afeta o potencial morfogênico em 

microplantas?  

d) Estará o evento do item anterior relacionado ao processo de senescência e/ou 

habituação de plantas? 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo geral 

Monitorar a ocorrência do processo de senescência e sinais de morte celular 

programada de microplantas e plântulas de pupunheiras mantidas in vitro por oito anos e um 

ano, respectivamente, por meio de avaliações histocitológicas, histoquímicas e 

morfofisiológicas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Evidenciar, por meio de análises histológicas, histoquímicas e morfofisiológicas, 

alterações no grau de autonomia (habituação) de determinados tecidos aos reguladores de 

crescimento ANA e BAP; 

b) Identificar, por meio de análises histocitológicas, células em vias do processo de 

MCP;  

c) Detectar, por meio de análises histoquímicas, a fragmentação do DNA e alterações 

na presença de compostos fenólicos, amido, lipídeos e proteínas totais nas células em 

microplantas submetidas a longos períodos de cultivo em relação às plântulas recém 

inoculadas; 

d) Evidenciar, por meio de análises histológicas, morfofisiológicas e histoquímicas, 

modificações no potencial e vias morfogênicos em microplantas submetidas a longos períodos 

de cultivo comparando-as com plântulas em início de cultivo;  

e) Caracterizar, por meio de análises estruturais e ultraestruturais, o processo de MCP 

em microplantas estabelecidas e cultivadas in vitro por oito anos com reguladores de 

crescimento ANA e BAP; 

f) Monitorar, por meio de análises ultraestruturais, as organelas presentes em células 

de plantas mantidas um ano e oito anos de cultivo in vitro;  

g) Detectar, por meio de análises ultraestruturais, alterações nas células em 

microplantas mantidas por longos períodos de cultivo, caracterizando o processo de morte 

celular, corroborando as análises histológicas; 
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h) Estabelecer se o cultivo in vitro por longos períodos realmente afeta o potencial e 

vias morfogênicas, e se esse fato está relacionado ao processo de senescência e/ou habituação 

de espécies vegetais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Micropropagação de Bactris gasipaes Kunth. 

O processo extrativista irracional das matas nativas acarreta a extinção das palmeiras 

Euterpe edulis Mart. e E. oleracea Mart., espécies produtoras dos palmitos juçara e açaí, 

respectivamente (YUYAMA, 1997). Desta forma, o cultivo da pupunheira (Bactris gasipaes 

Kunth–Arecaceae) para a obtenção do palmito promoveu a expansão no mercado brasileiro e 

mundial (MORA-URPÍ, 1997), principalmente em decorrência ao seu elevado potencial 

econômico (CLEMENT, 1987) e ao grau de aceitação organoléptica deste produto 

(FERREIRA et al., 1982). 

A obtenção de propágulos por meio do estabelecimento e manutenção in vitro é uma 

alternativa viável para diversas espécies que possuem sementes recalcitrantes ou não 

produzem sementes viáveis, devido à intensa heterozigosidade, resultando na expressão de 

caracteres indesejáveis na população, bem como para espécies arbóreas de grande porte que 

demoram muitos anos para passar do estágio juvenil para o estágio adulto reprodutivo 

(SANTOS, 2000).  

Diversas sementes de espécies de palmeiras com importância econômica apresentam 

recalcitrância, como o dendê (Elaeis oleifera [Kunth.] Cortes), côco da Bahia (Cocos nucifera 

L.) (SANTOS, 2000) e a pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) (FERREIRA; SANTOS, 1992; 

BOVI, 1993; BOVI; MARTINS; SPIERING, 2004). Sob condições naturais, a reprodução 

assexuada de B. gasipaes ocorre pela formação de brotos na base do estipe (FERREIRA et al., 

1995), no entanto, o êxito desse processo é reduzido a 25% de sobrevivência inicial 

(GARCIA, 1988), seguida de morte gradual de aproximadamente 90%, produzindo, além 

disso, plantas que não perfilham, ou perfilham pouco, e raramente florescem. Além disso, a 

propagação sexuada desta espécie apresenta outros entraves, devido à ocorrência de auto-

incompatibilidade genética (MORA-URPÍ, 1984), à ocorrência de frutos partenocárpicos 

(HUERTE; ARIAS, 1981; ALMEIDA, 1994) e à polinização deficiente, colaborando para a 

formação de cachos com poucos frutos e sementes viáveis (ALMEIDA, 1994), justificando, 

assim, o emprego das técnicas de propagação in vitro, amplamente utilizada em horticultura e 

agricultura comercial para a propagação em massa de espécies vegetais (AKIN-IDOWU et 

al., 2009), bem como a obtenção de genótipos superiores estáveis e isentos de doenças 

(GILES; MORGAN, 2004).  

A técnica da micropropagação é amplamente utilizada em palmeiras, como Phoenix 

dactylifera L. (ZAID; TISSERAT, 1983; TISSERAT; DeMASON, 1980, 1985; TISSERAT, 

1987; BEKHEET; SAKER, 1998; MATER, 1990; SANÉ et al., 2006; SENA COSTA; 
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ALOUFA, 2006; ASEMOTA; EKE; ODEWALE, 2007), Syaggrus oleracea (Mart.) Becc. 

(MELO et al., 2001), Areca catechu L (KARUN et al., 2004), Acrocomia aculeata (Jacq.) 

Lodd. ex Martius (MOURA, 2007), Euterpe oleracea Mart. (LEDO et al., 2001), Euterpe 

edulis Mart (SALDANHA, 2007), Cocos nucifera L. (SILVA, 2002; LEDO et al., 2007) e 

Elaies guineensis Jack (BESSE et al., 1992; KONAN et al.; 2010).  

Da mesma forma, a regeneração in vitro é uma prática amplamente utilizada para B. 

gasipaes (ARIAS, 1985; VALVERDE et al., 1987; VALVERDE; ARIAS; THORPE, 1992; 

ALMEIDA, 1994; ALMEIDA; KERBAUY, 1996; ALMEIDA; ALMEIDA, 2006; 

STEINMACHER; CLEMENT; GUERRA, 2007; STEINMACHER et al., 2007, 2011; 

GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012; GRANER et al., 2013), no entanto, somente as 

pesquisas realizadas por Almeida (1994), Almeida e Kerbauy (1996), Almeida e Almeida 

(2006), Graner (2009), Almeida et al. (2012) e Graner et al. (2013) promoveram a 

regeneração via organogênese adventícia e (ou) embriogênese somática pelo padrão direto e 

com resultados satisfatórios. A ocorrência simultânea de ambos os eventos morfogênicos 

também já foi reportada para B. gasipaes (GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012; 

GRANER et al., 2013), com destaque às pesquisas desenvolvidas por Almeida et al. (2012), 

que detectaram a obtenção simultânea e direta de embriões somáticos com origem 

multicelular, a partir da bipolarização de células pré procambiais (CPPs), de embriões 

somáticos com origem unicelular a partir da desdifenciação e transdiferenciação das células 

subepidérmicas de gemas adventícias, bem como a obtenção de gemas adventícias originadas 

da unipolarização das CPPs. 

Sob o ponto de vista da micropropagação visando à obtenção em massa de linhagens 

geneticamente semelhantes à da planta mãe (“clones”), o padrão indireto para a organogênese 

adventícia e embriogênese somática é inviável, pois, segundo Grattapaglia e Machado (1990) 

e Guerra e Nodari (2006), a variabilidade genética (poliploidização e aneuploidização) resulta 

da passagem pela fase de calo, estado no qual as células estariam mais sujeitas a sofrerem 

alterações genotípicas. A instabilidade genética também tem sido reportada como uma 

possível consequência do cultivo in vitro por longos períodos de estruturas calogênicas 

(MURASHIGE; NAKANO, 1965 TORREY, 1967; KAEPPLER; KAEPPLER; RHEE, 2000). 

No entanto, tem sido constatado que a manutenção in vitro por períodos prolongados promove 

alterações nas vias morfogênicas (CHATURVEDI; MITRA, 1975), declínio no potencial 

morfogênico (MURASHIGE; NAKANO, 1965; VAN, 1981; KONAN et al., 2010), uma 

sensível redução no desenvolvimento do sitema radicular (SHARMA; MODGIL; THAKUR, 

2007) e na taxa de sobrevivência à aclimatização (KONAN et al., 2010) em decorrência, 
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muito provavelmente, da senescência dos clones (HÄSLER et al., 2003, KONAN et al., 2010) 

em consequência ao envelhecimento das culturas (VALLEDOR et al., 2007) e ao processo de 

habituação (WHITE, 1951; GAUTHERET, 1955; KERBAUY, 1981; MEINS, 1989; AKIN-

IDOWU et al., 2009).   

Neste contexto, esta espécie torna-se uma importante ferramenta para a compreensão 

da alteração do potencial morfogênico mediante a manutenção prolongada in vitro, a qual 

pode estar relacionada ao envelhecimento e/ou habituação de determinados tecidos aos 

reguladores de crescimento destas culturas. Além disso, por tratar-se de uma espécie 

monocotiledônea e, portanto, não apresentar atividade cambial (DEMASON, 1983), as 

atividades mitóticas e morfogênicas podem ser mais facilmente monitoradas nos traços de 

cordões de células do procâmbio e/ou traços de cordões de células pré-procambiais, tecidos 

meristemáticos diretamente relacionados à regeneração de propágulos em B. gasipaes 

(ALMEIDA, 1994; GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012). 

 

2.2 Morfogênese e vias morfogênicas  

Dentre os principais métodos de cultura de tecidos que fazem uso de diversas partes 

das plantas encontram-se: a cultura meristemática, a cultura de embriões, a suspensão celular 

(cultura de células), a cultura de anteras e micrósporos, cujas principais aplicações para este 

fim são: a conservação de germoplasma, produção de plantas trangênicas, produção de 

haplóides, obtenção in vitro de mutantes, a produção de metabólitos secundários à 

farmacologia ou outros compostos químicos (ILLG, 1991; GAMBORG, 2002) e a rápida e 

maciça propagação de espécies geneticamente superiores (MURASHIGE, 1974; 

WAWROSCH; MALIA; KOPP, 2001; ERIG; SCHUCH, 2005; ILLG, 1991, GILES; 

MORGAN, 2004) isentas de doenças (GILES; MORGAN, 2004). 

A propagação de plantas in vitro, também conhecida como micropropagação é 

amplamente utilizada na horticultura e agricultura comercial (AKIN-IDOWU et al., 2009) e 

baseia-se na totipontecialidade das células dos explantes (ZIMMERMAN, 1993; 

CHRISTIANSON; WARNICK, 1988).  

O conhecimento morfogênico é imprescindível à técnica de micropropagação, pois 

possibilita a obtenção de plantas e seus distintos órgãos (PHILLIPS, 2004) pelo 

desenvolvimento e diferenciação de órgãos e tecidos de um organismo multicelular 

(ZHURAVLEV; OMELKO, 2008), processo este, conhecido como morfogênese (TAYLOR, 

1997). Estes eventos são controlados principalmente pela rede de transcrição de sinais e pelos 

fitormônios (De SMET et al., 2009), os quais permitem otimizar as duas principais vias 
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morfogenéticas na biologia in vitro, a embriogênese somática e a organogênese adventícia 

(raízes e gemas adventícias) (PHILLIPS, 2004).  

A multiplicação in vitro por meio da indução de gemas adventícias ou embriões 

somáticos via organogênese ou embriogênese somática, respectivamente, pode ocorrer direta 

ou indiretamente de acordo com o explante e sua subseqüente manipulação. Entretanto, sob o 

ponto de vista da micropropagação visando a obtenção em larga escala de linhagens 

geneticamente semelhantes a da planta mãe, o padrão indireto para a organogênese e 

embriogênese somática é inviável, pois a variabilidade genética (variação somaclonal) resulta 

da passagem pela fase de calo (LARKIN; SCOWCROFT, 1981; MÜLLER et al., 1990; 

SKIRVIN; NORTON; McPHEETERS, 1993; BORDALLO et al., 2004). Cabe salientar que, 

devido às alterações epigenéticas decorrentes da utilização de reguladores de crescimento 

serem hereditáveis (MEINS, 1989) e estarem, muito provavelmente, relacionadas à memória 

celular residual ou epigenética descritas recentemente às células com origem animal (KIM et 

al., 2010, ZORZETTO, 2011), muita cautela é necessária para o emprego do termo ‘clone’, no 

que tange a obtenção de indivíduos com genótipos 100% idênticos às matrizes selecionadas à 

multiplicação in vitro. 

Nos organismos vegetais, a diferenciação está na dependência do estabelecimento da 

polaridade na célula, de sua divisão assimétrica e de seu posicionamento no corpo vegetal, 

mediante a influência dos níveis endógenos hormonais, particularmente das auxinas (De 

SMET; BEECKMAN, 2011), considerando-se que as citocininas sejam imprescindíveis no 

processo de divisão celular (De VEYLDER; BEECKMAN; INZÉ, 2007).  

A polarização de uma célula parece estar na dependência da influência de fatores 

extrínsicos provenientes das células adjacentes, a exemplo do que ocorre na célula-ovo após a 

fertilização (zigoto), que ocorre mediante sinais específicos ainda não elucidados provenientes 

das células do tecido materno ou da polarização da célula da hipófise do embrião em 

desenvolvimento, que ocorre após o fluxo basípeto de auxinas ou sinais induzidos por este 

hormônio (HOVE; HEIDSTRA, 2008) e da polarização da célula do periciclo, que ocorre 

após esta receber, muito provavelmente, fatores de transcrição (De SMET; BEECKMAN, 

2011) provenientes das células adjacentes aos pólos de protoxilema mediante a presença da 

auxina (De SMET et al., 2007). Desta forma, fatores extrísicos induzem a polarização de 

outros fatores intracelulares (fatores intrínsicos), como os mRNAs para WOX 2 e WOX 8 em 

embriões zigóticos de Arabdopsis, o que permite a expressão distinta destes após a divisão 

celular (HAECKER et al., 2004), além de proteínas e repressores da transcrição gênica, 

originando, assim, heranças distintas da fita de DNA (GÖNCZY, 2008).  
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Ainda para embriões zigóticos de Arabdopsis, observa-se uma evidente assimetria 

após a fertilização, em decorrência da localização polar do vacúolo e do núcleo 

(MANSFIELD; BRIARTY, 1991) e, embora se desconheça os reguladores moleculares que 

promovem a polarização do núcleo, tem sido reportado que os microtúbulos estão envolvidos 

neste processo, e não os filamentos de actina (DE SMET; BEECKMAN, 2011). Portanto, uma 

vez estabelecida a divisão assimétrica, além dos distintos fatores intrínsicos presentes em cada 

célula-filha, a exemplo dos fatores de transcrição e da expressão diferenciada dos genes, 

ambos se encontram também sob a atuação de fatores extrínsicos, como a auxina ou outros 

fatores de transcrição (HOVE; HEIDSTRA, 2008).  

De acordo com o posicionamento das células-filhas, uma rede transcricional e os 

fitormônios regulam a comunicação célula-a-célula, promovendo a determinação e 

diferenciação destas células (De SMET et al., 2009), conforme demonstrado por Almeida et 

al. (2012) ao transferirem ápices caulinares de B.gasipaes Kunth. cultivados em meio MS 

isento de reguladores de crescimento para o meio de cultivo acrescido dos reguladores de 

crescimento ANA (ácido naftaleno acético) e BAP (6-benzilaminopurina) associados e, 

posteriormente, transferindo ao meio de cultivo acrescido dos reguladores de crescimento 

ANA e TDZ (tiadizuron). Os autores evidenciaram que, dependendo do posicionamento das 

células competentes e de sua interação com as células vizinhas, sob a influência da aplicação 

exógena da combinação destes reguladores de crescimento (ANA/BAP e ANA/TDZ), as 

células pré-procambiais (CPPs) localizadas entre as células meristemáticas do ápice caulinar e 

a região de diferenciação das células procambiais atuam como nichos de células-alvo à 

multipotência (diferenciação do sistema vascular), à pluripotência (organogênese adventícia) 

e à totipotência (embriogênese somática). Além disso, sabe-se que nos meristemas apicais há 

uma elevada atividade das CDKs (Cyclin-dependent kinases) e está diretamente relacionada à 

entrada ou não da célula em processo mitótico (De VEYLDER; BEECKMAN; INZÉ, 2007). 

Ainda, segundo os autores, à medida que as células se afastam dos meristemas, o nível da 

atividade da CDK cai consideravelmente, junto com os fatores mitogênicos, como fitormônios 

e carboidratos, induzindo as células ao processo de diferenciação. No entanto, ainda não está 

claro, como a atividade CDK e a diferenciação celular estão interconectadas.  

Mecanismos epigenéticos que estão implicados na regulação da atividade gênica 

diferencial em elevado número de processos incluem modificações das histonas (como 

acetilação, metilação, fosforilação, ubiquitinação e ADP-ribosilação) e metilação do DNA em 

dinucleotídeos (CpG) (JENUWEIN; ALLIS, 2001; GAN et al., 2007). Como resultado, estas 

alterações epigenéticas regulam o silenciamento ou expressão dos genes (reprogramação 
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celular) em nível transcricional, mediada pelo nível de empacotamento do DNA em cromatina 

(MITALIPOV; WOLF, 2009). Segundo Verdeil et al. (2007), as células totipotentes possuem 

um núcleo volumoso, centralizado, com um único nucléolo, com formato irregular, 

invaginações do envelope nuclear e elevada relação núcleo-citoplasma. A presença de 

eucromatina é predominante em relação às esparsas heterocromatinas adjacentes ao envelope 

nuclear. O citoplasma é denso, contendo elevada quantidade de amiloplastos e pequenos 

vacúolos fragmentados. Raramente são observados plasmodesmos na parede celular 

modificada pela deposição de calose, conferindo, dessa forma, o isolamento de suas células 

vizinhas imediatas. Este isolamento físico favorece a reprogramação de suas funções 

genômica e celular, fundamentais para a aquisição da totipotencialidade e da competência às 

rotas morfogênicas. 

Por sua vez, as células-tronco pluripotentes estão localizadas junto às células derivadas 

na região de diferenciação dos meristemas caulinares e radiculares, possuindo elevada relação 

núcleo-citoplasma, apresentando núcleo geralmente esférico, isodiamétrico, contendo um ou 

mais nucléolos, com poucas regiões com eucromatina, consequentemente com maior 

evidência de heterocromatina uniformemente distribuída (VERDEIL et al., 2007). O autor 

ressaltou que o citoplasma das células-tronco pluripotentes é denso, com muitos fragmentos 

de pequenos vacúolos e sem a presença de amiloplastos. Além disso, apresentam muitos 

plasmodesmos, devido à forte dependência e interação com células vizinhas, gerando um 

nicho que mantém sua identidade celular.  

Embora não haja relatos na literatura vigente, muito provavelmente as células 

multipotentes seguem o mesmo padrão anatômico das células pluripotentes, com provável 

exceção em relação à reduzida quantidade de eucromatina, entretanto, mais estudos serão 

necessários para que se comprove essa hipótese.  

A regulação da morfogênese é decorrente do posicionamento das células-filhas, da 

dinâmica transcricional e da atuação dos fitormônios (De SMET et al., 2009; DETTMER; 

ELO; HELARIUTTA, 2009), no entanto, a interação entre a indução da expressão 

morfogênica à organogênese adventícia (gemas adventícias) e embriogênese somática 

(embriões somáticos) por mecanismos epigenéticos, ainda é pouco compreendida.  

Uma vez submetidos aos efeitos estimulatórios do meio de cultura, uma célula ou um 

grupo de células em estado diferenciado no explante podem tornar-se competentes a estes 

estímulos (CEDZICH et al., 2008; THOMPSON, 2008), desdiferenciarem-se (ZHAO et al., 

2001) e tornarem-se determinadas e limitadas a outras vias morfogênicas específicas 

(CHRISTIANSON; WARNICK, 1983; TUCKER; WARREN WILSON; GRESSHOFF, 
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1986). Portanto, a aquisição de competência corresponde à capacidade que uma determinada 

célula-alvo possui em responder de forma definida a um sinal hormonal específico 

(CEDZICH et al., 2008; THOMPSON, 2008), e caracteriza-se por ser um pré-requisito à 

determinação celular (CHURCH; GALSTON, 1988). Uma vez competentes aos estímulos 

hormonais, as células também podem se desdiferenciar, sendo este, o maior processo que 

antecede a totipotência, regeneração e formação de novas linhagens de células-tronco em 

organismos multicelulares (ZHAO et al., 2001). De acordo com os autores, a transição do 

estado diferenciado para o estado indiferenciado requer uma abrupta mudança na célula, como 

alterações na estrutura da cromatina, por meio de alterações nas porções que estão acessíveis à 

transcrição (eucromatina) versus a porção que está reprimida (heterocromatina). Os autores 

relataram, ainda, que a desdiferenciação celular ocorre por duas distintas fases da 

descondensação da cromatina: a primeira é uma fase de transição que confere competência 

para a mudança do destino da célula, que é seguido, em condições adequadas, por uma 

segunda fase proteosoma-dependente, que representa um compromisso para o ciclo mitótico. 

Portanto, o retorno da célula ao estado pluripotente ou totipotente por meio da biotecnologia 

implica a utilização de recursos que promovam a demetilação do DNA e a deacetilação de 

histonas. 

Em células de origem animal, um grupo de fatores de transcrição (Oct4, Sox2, Klf4 e 

c-Myc) pode converter uma célula diferenciada à pluripotência (LISTER et al., 2011; PAPP; 

PLATH, 2011), reprogramando-as em células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), pelo fato 

de atuarem como potencializadores da expressão gênica ou à sua repressão (silenciamento) 

(PAPP; PLATH, 2011). Os autores ressaltaram ainda que a natureza estocástica do processo 

de reprogramação sugere que o emprego destes fatores de transcrição encontra obstáculos 

epigenéticos que podem ser vistos como barreiras na conversão à pluripotência. De acordo 

com Kim et al. (2010), o emprego dos fatores de transcrição como moduladores epigenéticos 

encontra outro entrave relacionado ao sucesso do retorno ao estado pluripotente, pois não são 

capazes de eliminar a metilação residual dos tecidos somáticos de origem (assinatura da 

metilação residual ou memória residual), o que limita a obtenção de novas linhagens 

celulares. Os autores ressaltaram que, uma incompleta reprogramação celular ocorre com a 

utilização de células envelhecidas, bem como há diferenças entre em nível da metilação do 

DNA entre células-tronco pluripotentes e células-tronco embriogênicas, as quais somente são 

perceptíveis após a diferenciação, quando locus específicos que retém marcas residuais 

epigenéticas são expressos.  
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O processo de demetilação é bem compreendido para as células de origem animal, 

visando o retorno ao estado pluripotente (SANTOS et al., 2002; KIM et al., 2010; POLO et 

al., 2010; MARTINEZ-FERNANDEZ; NELSON; TERZIC, 2011), mas muito pouco 

compreendido para as plantas (OTTO; WALBOT, 1990; JOST, 1993; WEISS et al., 1996), 

embora já se tenha identificada a atuação de uma enzima demetilase em Arabdopsis 

(GEHRING et al., 2006).   

Considerando que os fitormônios estão envolvidos no controle direto da atividade 

gênica em nível de transcrição e tradução, pela ativação seletiva e diferencial de genes 

(reprogramação celular) por meio do controle da metilação do DNA (LAMBÉ et al., 1997), o 

retorno da célula ao estado pluripotente ou totipotente (desdiferenciação) muito 

provavelmente está relacionado à atuação dos reguladores de crescimento na atividade de 

enzima(s) demetilase(s). De acordo com Cedar e Razin (1990), uma reorganização geral da 

atividade celular é necessária durante o estabelecimento in vitro, a qual se manifesta 

primeiramente por uma ativação geral dos genes (demetilação). 

Embora o processo de divisão da célula pareça fazer parte do processo de 

desdiferenciação da célula, para então originar novos tipos celulares (SHIAVONE; 

RACUSEN, 1990), o processo de conversão de uma célula específica em outro tipo distinto, 

conhecido por transdiferenciação (Mc MANUS et al., 1998; THOMAS et al., 2003; PANG et 

al., 2008), pode ocorrer sem a necessidade do processo de divisão celular e geralmente é 

induzido por fatores endógenos hormonais (Mc MANUS et al., 1998; PANG et al., 2008), os 

quais também podem conferir informação posicional (Mc MANUS et al., 1998). 

Posteriormente ao processo de desdiferenciação, ocorre a restrição ou ‘canalização’ do 

potencial das células à diferenciação ao longo das vias de desenvolvimento, resultando em um 

compromisso mais estável para uma via única, processo este designado por ‘determinação’ 

(CHRISTIANSON; WARNICK, 1983; TUCKER; WARREN WILSON; GRESSHOFF, 

1986) e também controlado pelo nível de metilação do DNA (FRAGA; CAÑAL; 

RODRIGUEZ, 2002a; VALLEDOR et al., 2010). 

 

2.3 Reguladores de crescimento vs morfogênese 

2.3.1 Auxinas  

As auxinas naturais são geralmente sintetizadas no meristema apical caulinar, em 

folhas jovens, frutos em desenvolvimento e sementes (PERES et al., 1997; COHEN; 

BANDURSKI, 1982) e desempenham elevada importância no ciclo de vida do vegetal, por 
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estarem relacionadas a diversos processos biológicos, particularmente ao processo de divisão 

celular (MARQUES, 1996).  

A auxina possui, capacidade de promover a diferenciação vascular (FUKUDA, 1992; 

NELSON; DENGLER, 1997), cujo sinergismo com as citocininas, está intimamente 

relacionada com a divisão celular e com o crescimento do meristema, sendo, portanto, 

essencial ao desenvolvimento de explantes no cultivo in vitro (MARQUES, 1996) por exercer 

controle da morfogênese, particularmente em relação ao emprego de seu balanço com as 

citocininas nos meios de cultura (SKOOG; MILLER, 1957). De forma similar às citocininas, 

as auxinas atuam na diferenciação e podem interferir na regeneração, independente do 

balanço AIA/citocininas, pois são necessárias para a expansão e divisão celular (PINO-

NUNES, 2005). 

O ácido indolacético (AIA), a primeira auxina isolada em plantas, pode ser produzido 

por diversas vias e está estrutural e quimicamente relacionado ao aminoácido triptofano, 

favorecendo o crescimento das células (COHEN; BANDURSKI, 1982; MARCHIORO, 

2005). Embora a síntese do AIA possa ocorrer através de vias dependentes ou independentes 

do triptofano (NORMANLY et al., 1995; LJUNG et al., 2002; WOODWARD; BARTEL, 

2006), as reações completas destas rotas ainda não estão completamente elucidadas 

(WOODWARD; BARTEL, 2006; POLLMAN; DÜCHING; WEILER, 2009), presumindo-se 

basicamente, a existência de dois precursores da síntese do AIA: o triptofano ou um precursor 

deste composto, ou seja, o indol ou o indol-3-glicerol fosfato (POLLMAN; DÜCHING; 

WEILER, 2009). De acordo com os autores, tanto os precursores intermediários, como as 

enzimas envolvidas são desconhecidos na via de triptofano independente, ao passo que para a 

via de triptofano dependente da síntese do AIA foram isoladas enzimas capazes de produzir 

os precursores intermediários, tais como o indol-3-piruvato, ácido indole-3-acetaldoxima, 

indole-3-acetaldeido (IAALD), indole-3-acetonitrilo (IAN), indol-3-acetamida (IAM) ou 

triptamina (TAM), respectivamente. Os autores salientam, ainda que, nenhuma das vias de 

biossíntese propostas para a síntese de AIA foi completamente elucidada dentro de uma 

espécie, uma vez que a maior parte das vias de biossíntese sugeridas são propostas com base 

nos resultados combinados obtidos a partir de diferentes espécies de plantas. 

Outros compostos endógenos também apresentam atividade auxínica, dentre os quais 

se destacam o ácido fenilacético (AFA) (MARCHIORO, 2005) e o ácido indolbutírico (AIB) 

(LUDWIG-MÜLLER, 2000; LI et al., 2009). 

Dentre os compostos auxínicos sintéticos que também favorecem o crescimento das 

células, destacam-se o ácido indenoacético, o ácido 2-benzofuranacético, o ácido 3-
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benzofuranacético, o ácido naftalenacético, o ácido 3-indolpirúvico, o ácido indolbutírico, 

derivados do naftaleno como o ácido naftil-1-acético, o ácido naftoxi-2-acético e alguns 

ácidos fenoxiacéticos com atividade auxínica, que levou ao descobrimento do 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D), que apresenta uma grande atividade auxínica (MARCHIORO, 

2005). 

Em cultura de tecidos, o ANA (ácido naftalenoacético) é um dos compostos auxínicos 

mais amplamente utilizado, cujo emprego isolado tem sido reportado por estimular a indução 

de raízes (WIGHTMAN et al., 1980; ABDULLAH; GRACE; YEOMAN, 1989; RAHMAN et 

al., 1992; CENTELLAS et al., 1999; PICOLI; OTONI, 2001; PRAXEDES et al., 2001; 

SANÉ et al., 2006). Todavia, o ANA torna-se potencialmente inibitório na fase de 

alongamento (CENTELLAS et al.,1999; MELO et al., 2001; PICOLI; OTONI, 2001), 

podendo, ainda, promover o desenvolvimento de raízes grossas (CENTELLAS et al., 1999; 

GUIDOLIN, 2003; GRANER, 2009). Este regulador de crescimento comporta-se também 

como indutor ao desenvolvimento de embriões somáticos diretamente do explante (GRANER, 

2009) e favorável à multiplicação de brotos, ao alongamento da parte aérea e ao 

desenvolvimento de elevado número de folhas quando utilizado em baixas concentrações 

(PRAXEDES et al., 2001; RUBIN et al., 2007). 

 

2.3.2 Citocininas  

As citocininas são compostos predominantemente produzidos nas raízes (PERES et 

al., 1997) e estão intimamente relacionados com os processos de divisão (SKOOG; MILLER, 

1957; FRANCIS, SORRELL, 2001; PINO-NUNES, 2005), expansão (PINO-NUNES, 2005) 

e diferenciação celular (SKOOG; MILLER, 1957), bem como, ao desenvolvimento de gemas 

adventícias (SKOOG; MILLER, 1957; GRANER, 2009; GRANER et al., 2013), no processo 

de senescência foliar (MOK; MOK, 2001), e essenciais no desenvolvimento de explantes em 

cultura de tecidos (MARQUES, 1996). 

Até 2001, o modelo corrente para a biossíntese de citocininas previa a adição de 

isopentenilpirofosfato (∆2-iPP) à posição N6 de AMP pela enzima isopentenil transferase 

(IPT) produzindo a citocinina ribotídeo N6 ∆2-isopenteniladenosina monofosfato [9R-5’P]iP. 

Os primeiros genes codificando a enzima IPT foram isolados em bactéria e não em plantas. A 

enzima isopentenil transferase (IPT) também é codificada pelo gene IPT em Arabidopsis 

thaliana. O gene IPT ou TMR presente no T-DNA de Agrobacterium tumefaciens produz [9R-

5’P]iP. Outra alternativa para biossíntese de citocininas em plantas seria o tRNA. A 

terminação 3’ do anticódon do tRNA possui citocininas, o que conduz, inclusive, à hipótese 
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de que essas citocininas estão envolvidas no controle da biossíntese de proteínas. No entanto, 

a maior parte das citocininas biologicamente ativas não ocorrem no tRNA. No tRNA 

predomina cis-Z e não trans-Z. A liberação de cis-Z a partir de tRNA, e posterior conversão 

para trans-Z por uma cis-trans isomerase (MOK; MOK, 2001), pode ser uma via indireta de 

produção de citocininas, mas não a principal, pois tecidos auxotróficos para citocininas 

obviamente possuem tRNA (LETHAM; PALNI, 1983). 

A atividade das citocininas é regulada em diferentes níveis, incluindo sua biossíntese, 

captação a partir de fontes extracelulares, interconversões metabólicas, inativação e 

degradação, bem como pela transdução do sinal e pelo transporte (MOK; MOK, 2001). 

Experimentos com a substância lovastatin, que inibe a via isoprenóide, indica que a 

biossíntese de citocininas está relacionada ao seu acúmulo (LAUREYS et al., 1998; 

DOBREV et al., 2002), ao passo que a remoção irreversível da cadeia lateral de citocininas 

isoprenóides ocorre pela catálise promovida pela enzima citocinina oxidase, que é 

amplamente distribuída nas plantas (HARE; van STANDEN, 1994). 

Em cultura de tecidos, dentre as citocininas sintéticas mais amplamente utilizadas, 

destaca-se o BAP (6-Benzilaminopurina), cujo acréscimo isolado no meio de cultura tem 

favorecido a multiplicação de brotos (PEREIRA et al., 2000; ZAFFARI et al., 2000; 

BORGES-JÚNIOR; SOBORSA; MARTINS-CODER, 2004; DZAZIO; BIASI; ZANETTE, 

2002; BERTONI et al., 2006; FURTADO et al., 2007), a indução de embriogênese somática 

direta (ALMEIDA, 1994; ALMEIDA; AYUB; GEBIELUCA, 2003, ALMEIDA, 2006), o 

desenvolvimento de elevado número de folhas (PEREIRA et al., 2000) e como inibidor da 

rizogênese (PEREIRA et al., 2000; SILVA JÚNIOR, 2007). 

 

2.3.3 O balanço auxinas/citocininas  

Os hormônios vegetais são metabólitos secundários que ocorrem naturalmente e 

desempenham papéis importantes no ciclo de vida das plantas, podendo ser transportados e 

exercer ação específica a certa distância ou atuar nas próprias células em que são sintetizados 

(GASPAR et al., 2003), sendo que as auxinas e citocininas correspondem aos mais 

importantes grupos de reguladores de crescimento e da morfogênese de tecidos e órgãos 

vegetais (MARQUES, 1996). 

As auxinas naturais são sintetizadas geralmente, no meristema apical caulinar, em 

folhas jovens, frutos em desenvolvimento e em sementes, ao passo que as citocininas são 

predominantemente produzidas nas raízes (PERES et al., 1997). Desta forma, um intenso 

crescimento do sistema radicular implicaria numa elevada produção/transporte de citocininas, 
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estimulando a indução de gemas caulinares, as quais, por sua vez, garantiriam o suprimento 

de auxina necessária à indução de novas raízes (PERES et al., 1997; GRANER, 2009).  

Tanto as auxinas como as citocininas estão intimamente relacionadas com a divisão 

celular e com o crescimento do meristema, sendo essenciais ao desenvolvimento de explantes 

em cultura de tecidos (MARQUES, 1996), pois exercem controle da morfogênese, 

particularmente em relação ao emprego de seu balanço nos meios de cultura (SKOOG; 

MILLER, 1957). Além disso, as auxinas e citocininas atuam na diferenciação e podem 

interferir na regeneração, independente do balanço AIA/citocininas utilizado, já que são 

necessárias para a expansão e divisão celular (PINO-NUNES, 2005), pois exercem tanto 

interações antagonistas no controle de gemas laterais e raízes adventícias (GASPAR et al., 

2003), como interações antagonistas na regulação do controle do ciclo celular por meio da 

regulação da expressão da proteína quinase cdc2 (JOHN et al., 1993). Neste contexto, os 

níveis endógenos hormonais podem ser fortemente alterados pela aplicação exógena de 

reguladores de crescimento e exercer efeitos significativos nas respostas morfogênicas (MOK 

et al., 1987; HUTCHINSON; KRISHNARAJ; SAXENA, 1996; ZAFFARI et al., 2000; 

MONCALEÁN et al., 2005). 

De acordo com o balanço auxina/citocinina empregado no meio de cultura, pode-se 

obter o desenvolvimento de embriões somáticos (LEDO et al., 2002; HUTCHINSON; 

KRISHNARAJ; SAXENA, 1996; GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012), emissão de 

gemas adventícias (ALMEIDA, 1994; PERES; KERBAUY, 1999; PERES, 2002; SILVA 

JÚNIOR, 2007; GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012), rizogênese (SKOOG; MILLER, 

1957; LEDO et al., 2001; MERCIER et al., 2003; LEDO et al., 2007; SILVA JÚNIOR, 2007; 

ALMEIDA et al., 2012), o desenvolvimento da parte aérea (ALMEIDA, 1994; LEDO et al., 

2001, 2007; GRANER, 2009), a reversão de gemas vegetativas em gemas florais 

(TISSERAT; DEMASON, 1985) ou a reversão de gemas florais em gemas vegetativas 

(ALMEIDA; KERBAUY, 1996).  

A atuação dos hormônios, sobretudo o efeito do balanço AIA/citocininas no 

desenvolvimento, depende do estabelecimento de gradientes espaciais e temporais, cujos 

principais responsáveis pelo estabelecimento desses seriam as peculiaridades de síntese e 

transporte, além das enzimas de inativação de citocininas (PINO-NUNES, 2005). O autor 

ressalta que, devido à falta de conhecimento quanto à capacidade de absorção, transporte e 

inativação do tecido no qual o hormônio foi aplicado, bem como às alterações que o hormônio 

exógeno pode provocar no nível hormonal endógeno, há algumas limitações quanto a correta 

interpretação desses estudos. Além disso, ao invés de conceber o sistema de fitormônios como 
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uma matriz de vias paralelas ao processamento de sinais, este sistema é mais adequadamente 

descrito como uma rede de interações, onde mudanças em um determinado segmento 

promovem ajustes em outras áreas (MÜLLER; DÜCHTING; WEILER, 2002).  

Gaspar et al. (2003) ressaltaram que os hormônios vegetais, bem como outros 

reguladores (incluindo as toxinas, eliciadores, luz, etc.) mediam seus efeitos através da 

transdução e vias de amplificação, utilizando proteínas-G, assim como ocorre nos organismos 

dos animais. Há indícios de que um determinado hormônio vegetal pode desempenhar 

diversos papéis, e não necessariamente da mesma maneira em uma sequência de eventos para 

um processo específico. 

 

2.4 Fatores limitantes em cultura de tecidos vegetais 

2.4.1 Tempo de manutenção in vitro 

As conseqüências do cultivo in vitro por longos períodos ainda não estão 

completamente elucidadas, entretanto, já foram constatadas anormalidades na constituição 

cromossômica (poliploidia e aneuploidia) (TORREY, 1967; KAEPPLER; KAEPLER; RHEE, 

2000), alterações nas vias morfogênicas (CHATURVEDI; MITRA, 1975) e declínio no 

potencial morfogênico (MURASHIGE; NAKANO, 1965; VAN, 1981; KONAN et al., 2010) 

em estruturas calogênicas. 

Torrey (1967) observou que a viabilidade à rizogênese de calos de Pisum sativum L. 

derivados de ápices radiculares mantidos por oito anos em meio de cultura com auxina (2,4-D 

ácido diclorofenoxiacético) não foi alterada após terem sido submetidos ao cultivo sob 

agitação em meio Bonner modificado, sem adição de reguladores de crescimento ou acrescido 

de AIA (ácido indolacético) ou ainda, contendo água de côco, entretanto, foram identificadas 

anormalidades na constituição cromossômica (poliploidia e aneuploidia) em todas as amostras 

analisadas. Já Chaturvedi e Mitra (1974) verificaram, ainda, que a presença contínua de 

reguladores de crescimento em estruturas calogênicas de Citrus grandi (L.) por períodos 

prolongados alterou a via morfogênica à obtenção de gemas adventícias para a indução de 

embriões somáticos. 

Calos mantidos in vitro por períodos prolongados comumente sofrem declínio 

considerável no potencial morfogênico (VAN, 1981; MURASHIGE; NAKANO, 1965; 

KONAN et al., 2010), podendo ser irreversível, estar relacionado ao fenômeno de senescência 

e supostamente baseado em alterações genéticas (acúmulo de mutações somáticas) 

(MURASHIGE; NAKANO, 1965). Estes últimos autores verificaram que a manutenção de 

calos Nicotiana tabacum ‘Wisconsin 38’ entre 1 1/2-3 anos reduziu a taxa de 
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desenvolvimento de brotos e que o decréscimo no potencial morfogênico foi irreversível e 

característico da linhagem das células totipotentes analisadas. Jiménez et al. (2001), no 

entanto, verificaram que o envelhecimento de culturas de calos embriogênicos nucelares de 

Citrus sinensis Osb. iniciadas há mais de seis anos e posteriormente habituados ao glicerol, 

além de estimular a embriogênese somática, foi caracterizado pela redução nos níveis 

endógenos de ABA (ácido abscísico) e de citocininas.  

Konan et al. (2010) avaliaram a manutenção in vitro por um período de vinte anos, 

vinte linhagens de dendezeiros obtidos a partir de embriões somáticos originados em culturas 

calogênicas e induzidos pelo acréscimo de 452,41 µM de 2,4-D, 4,44 µM de BAP, 81,45 µM 

de sulfato de adenina, 4,5 g.L-1 de carvão ativado e 20 g.L-1 de glucose ao meio MS. Para a 

fase de multiplicação, os autores utilizaram apenas o meio MS acrescido de 30 g.L-1 de 

sacarose, cujo enraizamento dos embriões ocorreu com o aumento da concentração de 

sacarose (45 g.L-1) e na presença do ANA (5,37 µM). A manutenção destes embriões 

somáticos ocorreu na ausência de reguladores de crescimento, durante um período de vinte 

anos, com concomitante indução de novos embriões somáticos, entretanto, os autores 

observaram que a partir do nono ano de cultivo in vitro, 60% das linhagens testadas 

evidenciaram decréscimo na qualidade, com redução no potencial multiplicativo e 15% destes 

apresentaram gradativa redução na qualidade tecidual, como pronunciada deficiência de 

clorofilas nos haustórios. As demais linhagens não foram afetadas. Os autores observaram 

ainda, efeitos negativos relacionados ao prolongado período de cultivo in vitro no processo de 

aclimatização dos clones, bem como o desenvolvimento de anormalidades florais nas plantas 

adultas em condições de campo, sugerindo a senescência dos clones, desordens relacionadas à 

habituação aos reguladores de crescimento e biossíntese de poliaminas, as quais podem ter 

causado a degradação de tecidos, proliferação anormal de células e disrupturas epigenéticas. 

Calos aclorofilados e habituados de Beta vulgaris L. cultivados em meio de cultura 

isento de reguladores de crescimento, também por um período de vinte anos, evidenciaram 

perda no potencial morfogênico, invaginações do núcleo, polinucleolação, vacuolação do 

nucléolo e paredes celulares incompletas (HÄSLER et al., 2003). Os autores observaram, 

ainda, que calos não habituados e também mantidos por vinte anos in vitro, mas na presença 

da associação dos reguladores de crescimento 2,4-D (0,45 µM) e BAP (0,44 µM), também 

começaram a evidenciar as mesmas características descritas para as células habituadas, 

sugerindo que, em longo prazo, a ausência de habituação aos reguladores de crescimento não 

impediu a progressão neoplásica para estas células. 
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Rubluo et al. (2002), no entanto, verificaram que brotos obtidos de explantes 

desenvolvidos em plântulas de Mammillaria san-angelensis Sánchez-Mejorada cultivados por 

sete anos em meio basal MS isento de reguladores de crescimento, quando transferidos para o 

mesmo meio acrescido de distintas fontes auxínicas, não perderam o potencial morfogênico à 

organogênese adventícia (gemas adventícias), embora esta tenha ocorrido pelo padrão indireto 

(calos), da mesma forma como não evidenciaram perda da estabilidade nuclear, conforme 

demonstrou seu grupo de pesquisas (PALOMINO et al., 1999). De acordo com Rubluo et al. 

(2002), a ausência de auxinas ao longo dos sete anos de manutenção in vitro no meio basal 

MS também ativou meristemas axilares pré-existentes nesta cactácea. 

Para células de origem animal, também há relatos de variações somaclonais em 

decorrência da manutenção prolongada in vitro, conforme descrito por Izadpanah et al. 

(2008). Os autores observaram que células-tronco mesenquimáticas derivadas de células-

tronco da medula óssea e de células-tronco de tecido adiposo de humanos e de macacos 

rhesus, quando mantidas in vitro por períodos prolongados, possivelmente apresentam 

mudanças na cinética do ciclo celular, evidenciado pela alteração do número cromossômico e 

tornando-se potencialmente tumorais após transplantado in vivo. 

Cabe salientar que uma peça chave da diferenciação e do desenvolvimento vegetal é o 

nível de metilação de DNA, que varia entre os tipos de células e tecidos (IKEGAMI et 

al.,2009) e é hereditável, sendo considerada como uma forma de ‘memória celular’ para o seu 

tecido de origem (OHGANE; YAGI; SHIOTA, 2008; KIM et al., 2010). Este processo pode 

ser um entrave ao sucesso do retorno ao estado pluripotente, limitando a obtenção de novas 

linhagens celulares, particularmente no que diz respeito à utilização de células envelhecidas, 

devido à ocorrência de incompleta reprogramação celular (KIM et al., 2010). Valledor et al. 

(2007) ressaltaram que o potencial embriogênico em culturas cultivadas por períodos 

prolongados pode ser decorrente da metilação do DNA, causando alterações epigenéticas. 

Até o presente momento, não foram encontradas descrições relacionadas ao potencial 

morfogênico pela via organogênica e/ou embriogênica somática diretamente dos explantes em 

função da prolongada manutenção in vitro.  

 

2.4.1.1 Habituação  

Os reguladores de crescimento são amplamente requeridos no processo de indução da 

organogênese adventícia e da embriogênese somática (PHILLIPS, 2004), no entanto, pouco se 

sabe a respeito da manutenção de explantes por períodos prolongados de cultivo após prévia 

ou periódica exposição a esses compostos. 
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Até o presente momento, observa-se em cultivos in vitro por longos períodos, variável 

grau de autonomia (habituação) de determinados tecidos aos reguladores de crescimento. A 

habituação causada por prolongados períodos de contínuos subcultivos é a maior limitação 

aos sistemas de produção comercial, resultando em um progressivo declínio de vigor (AKIN-

IDOWU et al., 2009). De fato, calos de fumo habituados para citocininas evidenciaram que, 

quanto maior o nível endógeno destas substâncias, menor a capacidade de desenvolvimento 

de gemas adventícias, parecendo haver uma correlação inversa para ambos os processos 

(KERBAUY, 1981).  

Dentre as distintas classes de reguladores de crescimento relacionados à autonomia 

dos explantes mantidos in vitro por períodos prolongados, destacam-se as auxinas, as quais 

foram relacionadas ao fenômeno de “accostumance à l’auxine” ou habituação às auxinas 

(WHITE, 1951; GAUTHERET, 1955) e, da mesma forma, porém, com maior frequência, às 

citocininas (GAUTHERET, 1955; AKIN-IDOWU et al., 2009). Meins e Seldran (1994) 

verificaram a presença de reversibilidade entre células habituadas à citocinina (C+) e células 

‘citocinina exigentes’ (C-) em folhas e na medula de tabaco cultivadas in vitro sob condições 

de longos períodos de cultivo (650 a 1260 dias). 

A habituação foi definida como uma perda estável e hereditária ao requerimento dos 

fatores de crescimento pelas células de plantas cultivadas (MEINS, 1989). De acordo com o 

autor, a habituação às auxinas e citocininas resulta de modificações reversíveis na 

hereditariedade celular, conhecida como mudanças epigenéticas. Ao contrário das mutações, 

as alterações epigenéticas são reversíveis e direcionadas, ou seja, ocorrem em resposta a um 

indutor específico (DEMARLY, 1976; MEINS; SELDRAN, 1994) e implicam uma 

modificação no DNA, influenciando a expressão gênica (KIM et al., 2010). Sendo assim, 

pondera-se que as mutações são processos raros e promovem mudanças espontâneas e 

irreversíveis na constituição genética, ao passo que as variações fenotípicas geradas por 

mudanças epigenéticas são limitadas pela potencialidade genética do organismo e não 

transmissíveis por meiose (MEINS, 1989).  

O estádio de desenvolvimento das células exerce forte influência em relação à 

tendência à habituação, visto que já foi evidenciado um gradiente de habituação à citocinina 

ao longo do caule de plantas de tabaco em explantes medulares (elevada próximo ao ápice e 

baixa próximo à base) (MEINS; LUTZ, 1979; TURGEON, 1982), bem como distintos tecidos 

também diferem quanto à competência para a habituação à citocinina (MEINS; LUTZ, 1979). 

Meins e Wenzler (1986) observaram ainda, que alterações hereditárias nas células ao 

requerimento às citocininas ocorrem durante o desenvolvimento normal da planta e a 
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mudança de um fenótipo ‘citocina exigente’ (C-) para um fenótipo ‘citocinina autotrófico’ ou 

habituado (C+) é a chave para um evento de transformação neoplástico.   

Embora haja evidências de que a habituação resulta do acúmulo pelas células aos 

hormônios para os quais estão habituados, não se sabe verdadeiramente se este acúmulo 

ocorre pelo incremento na síntese, decréscimo na degradação ou pela combinação de ambos 

os fatores, por outro lado, parece haver um mecanismo de síntese/degradação de metabólitos 

caracterizando um processo de feedback (MEINS, 1989). Não obstante, Pischke et al. (2006) 

relataram que a habituação não implica um aumento na produção de citocininas, mas 

promovem um aumento à sensibilidade a estas por meio do incremento na síntese dos 

receptores citocínicos CRE1. Verificou-se, ainda, que elevados níveis de citocininas induzem 

células de Arabdopsis em suspensão ao processo de MCP, em decorrência a superexpressão 

do gene CRE1/AHK4 (VESCOVI et al., 2012). De fato, o aumento na produção de auxinas e 

citocininas em células habituadas não foi confirmado (KEVERS et al., 1999; GASPAR, 

1999). Segundo Kevers et al. (1996), alterações na composição das membranas em 

decorrência à habituação também podem ser acompanhadas por modificações nas 

propriedades de muitos receptores, incluindo aqueles para hormônios de crescimento. 

Gaspar et al. (2000, 2003) relataram que a habituação não causa apenas sensibilidade 

das células aos hormônios endógenos, mas também o acúmulo de metabólitos que poderiam 

substituir o controle das citocininas na divisão celular, alterações no metabolismo do etileno e 

poliaminas, um incremento no conteúdo de diacilglicerol, bem como um aumento nos níveis e 

conversão de inositol fosfatos. Segundo os autores, a independência das células às citocininas 

e auxinas, bem como à síntese de poliaminas durante o processo de habituação está integrada 

com as vias bioquímicas primárias, e implica tanto a ativação da via das pentose-fosfato em 

decorrência ao desvio do metabolismo do carbono e incremento da hidrólise de sacarose, 

como ao desvio de α-cetoglutarato do ciclo de Krebs para a via glutamato-prolina-poliaminas 

por meio de uma rota anapleurótica, e elevada atividade da via alternativa respiratória. De 

acordo com Le Dily et al. (1999), a autonomia das células às auxinas provém da via do ácido 

chiquímico em decorrência da ativação da glicólise na via das pentose-fosfato, ao passo que a 

autonomia das células às citocininas é decorrente da ribose difosfato, também originada da 

ativação da via das pentoses-fosfato. 

As poliaminas são muito mais abundantes em plantas que os hormônios como 

giberelinas e citocininas, com ampla distribuição, sendo que quantidades milimolares são 

requeridas para induzir uma resposta biológica, como o controle da freqüência de divisões 

celulares, a síntese de DNA, RNA e proteínas, com consequente controle no crescimento e no 
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desenvolvimento das plantas (GASPAR et al., 2003). Os autores destacam que, sem a 

habilidade para a síntese de poliaminas, seria impossível a sobrevivência das células. Não 

obstante, como a biossíntese de poliaminas e do etileno possuem como precursor comum o S-

adenosil metionina (SAM), é possível que o estresse decorrente de sucessivas transferências 

de clones ao longo de anos de cultivo in vitro induza a uma substancial emissão de etileno e 

consequente indução à síntese e acúmulo de poliaminas, causando a degradação de tecidos, 

proliferação anormal de células e disrupturas epigenéticas (KONAN et al., 2010). 

A presença de células aclorofiladas também já foi observada em calos habituados de 

Beta vulgaris L., em decorrência ao desvio do α-cetoglutarato para síntese de poliaminas, em 

detrimento à via metabólica Beale para a síntese de clorofilas (GASPAR et al., 1998, 1999). 

Calos aclorofilados e habituados desta mesma espécie, porém, cultivados em meio de cultura 

isento de reguladores de crescimento por um período de vinte anos, também evidenciaram 

perda no potencial morfogênico, invaginações do núcleo, polinucleolação, vacuolação do 

nucléolo e paredes celulares incompletas (HÄSLER et al., 2003).  

Cabe salientar que, tanto os reguladores de crescimento naturais como os sintéticos, 

exercem controle na metilação no DNA no núcleo das células das plantas (VLASOVA et al., 

1995), cujas alterações já foram reportadas como reversíveis durante o processo de habituação 

(HOLLIDAY, 1987). De fato, Amasino e John (1989) e Durante et al. (1989), evidenciaram 

uma variação estável ao requerimento de citocininas em decorrência ao processo de metilação 

do DNA. Portanto, o aumento na sensibilidade das células às citocininas pode ser decorrente 

da super-expressão de genes para os receptores CRE1 (LOIDL, 2003), implicando uma 

hipometilação do DNA para a expressão destes (PISCHKE et al., 2006). Já, a hipermetilação 

do DNA correspondente às regiões de heterocromatina e, portanto, silenciadas (LAMBÉ et 

al., 1997; FINNEGAN; KOVAK, 2000; VALLEDOR et al., 2007), promovem considerável 

queda no potencial organogênico (FRAGA; CAÑAL; RODRIGUEZ, 2002b) e embriogênico 

somático (SALAJOVA; SALAJ; KORMUTAK, 1999). De acordo com Ikegami et al. (2009), 

o nível de metilação de DNA varia entre os tipos de células e tecidos, e é uma peça chave na 

diferenciação e no desenvolvimento vegetal.  

A metilação do DNA pode ser um entrave ao sucesso do retorno ao estado 

pluripotente, limitando a obtenção de novas linhagens celulares (KIM et al., 2010), 

particularmente naquelas habituadas pelo processo de metilação do DNA mediante aplicação 

exógena de fitormônios (HOLLIDAY, 1987; AMASINO; JOHN, 1989; DURANTE et al., 

1989). Cabe salientar que a metilação do DNA é um processo hereditário e considerado como 



 39 

uma forma de ‘memória celular’ para o seu tecido de origem (OHGANE; YAGI; SHIOTA, 

2008; KIM et al., 2010).  

Alterações na metilação do DNA podem ocorrer quando as plantas são expostas às 

condições de cultura de tecidos (PHILLIPS; KAEPPLER; OLHOFT, 1994), particularmente 

quando ocorre o envelhecimento celular, caracterizando a irreversibilidade do processo de 

metilação e consequente compromentimento ao processo de retorno ao estádio pluripotente ou 

totipotente (desdiferenciação) e aquisição de novas competências morfogênicas (KIM et al., 

2010). 

Até o presente momento, não foram encontradas descrições relacionadas à habituação 

aos reguladores de crescimento para as vias organogênica e/ou embriogênica somática 

diretamente dos explantes. 

 

2.4.1.2 Senescência 

O processo de senescência compreende uma interação de reações geneticamente 

controladas e eventos estocásticos no curso do envelhecimento de um indivíduo (PENNEL; 

LAMB, 1997; BECK; SCHEIBE, 2003), e corresponde à fase final do ciclo de vida 

vegetativo e reprodutivo das plantas (PENNEL; LAMB, 1997; REAPE; MOLONY; 

McCABE, 2008). Portanto, a senescência é parte do processo de envelhecimento, mais 

especificamente, os eventos compreendidos nos estágios finais do desenvolvimento, 

ocorrendo também ao longo do tempo de vida das plantas perenes em nível tecidual ou de 

órgãos, benificiando as plantas a exemplo do processo de remobilização de nutrientes durante 

a senescência foliar (MUNNÉ-BOSCH, 2007). Já, o envelhecimento em nível celular refere-

se às alterações que ocorrem ao longo do tempo e que, normalmente, levam as células à perda 

das funções bioquímicas e fisiológicas, ao passo que a senescência é definida como uma 

forma de morte celular programada (MCP) e de ocorrência simultânea à senescência dos 

tecidos ou órgãos (DOORN; WOLTERING, 2004). Sendo assim, em plantas, a senescência 

poderia ser considerada como um processo fisiológico altamente regulado que permite a 

remobilização de nutrientes e culmina com a morte da célula, tecido/órgão e da planta em 

senescência, ao passo que o envelhecimento poderia ser considerado um acúmulo de 

alterações no desenvolvimento da célula, tecido e/ou órgão ou da planta, e responsável pelas 

lentas, progressivas e sequenciais alterações que as acompanham e que não necessariamente 

culminam com a morte da célula, tecido/órgão e da planta em processo de envelhecimento 

(MUNNÉ-BOSCH, 2007). O autor salientou, ainda, que o envelhecimento ou senescência de 



 40 

uma célula, tecido ou órgão não implica o consequente envelhecimento e senescência da 

planta inteira. 

O processo de senescência em espécies anuais já foi bem caracterizado, no entanto, 

restringindo-se às estruturas foliares (GAN, 2003; LIM et al., 2007). Além disso, pouco se 

sabe a respeito deste evento em espécies perenes (WATSON; RIHA, 2011) como a 

pupunheira, tanto nos sistemas in vivo (WATSON; RIHA, 2011; MUNNÉ-BOSH, 2007), 

como in vitro (KONAN et al., 2010). De acordo com Munné-Bosch (2007), em plantas 

perenes lenhosas, o tempo de vida é determinado pela amplitude de persistência dos 

meristemas e manutenção de sua capacidade de divisão e diferenciação em novos brotos e 

ramos ao longo dos anos, os quais estão diretamente relacionados às complexas interações de 

fatores externos e internos, que podem causar efeitos mutagênicos na mitose. 

Em cultura de tecidos, o processo de senescência já foi relacionado aos estados de 

depreciação morfogênicos (MURASHIGE; NAKANO, 1965; KONAN et al., 2010), o qual 

pode ser irreversível e supostamente baseado em alterações genéticas (acúmulo de mutações 

somáticas) (MURASHIGE; NAKANO, 1965). 

Os sintomas característicos da senescência são o declínio da taxa fotossintética e o 

incremento na taxa respiratória, a degradação de clorofilas e proteínas, o acúmulo de 

plastoglóbulos, a peroxidação de lipídeos (DHINDSA; MATAWE, 1981), o aumento no 

número de peroxissomos (PASTORI; Del RIO, 1997) e a síntese de poliaminas, as quais estão 

diretamente correlacionadas ao processo de senescência e ao estresse em plantas (KUMAR et 

al., 1997).  

Cabe salientar que a peroxidação de lipídeos e aumento de radicais livres são 

considerados como os maiores contribuintes do processo de senescência (DHINDSA; 

MATAWE, 1981) por causarem severos danos celulares (CHANG; KAO, 1998). Além disso, 

em células animais, há relatos que nichos de células quiescentes hematopoiéticas são 

mantidos neste estado, dentre diversos fatores, por inibidores de proteínas quinases 

dependentes de ciclina (CDKs) e na presença de espécies reativas de oxigênio (EROS) (ARAI 

et al., 2004). Em Arabdopsis thaliana, este estado ocorre pela associação de proteínas 

retinoblastoma (RBR1) com proteínas do grupo polycomb, formando um multicomplexo de 

proteínas essenciais à formação de heterocromatina e silenciamento de genes, dentre os quais 

incluem aqueles relacionados ao ciclo celular (KÖHLER et al., 2003; MOSQUNA et al., 

2004). 

As células podem parar o processo de maturação em algum ponto do ciclo celular, 

tornando-se quiescentes, retornar à proliferação mediante estímulos adequados (POLLACK et 
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al., 1994) ou entrar em processo de morte celular mediante da atividade das redes de genes 

que controlam este processo, independente de encontrar-se ou não em estado de quiescência 

(SPINELLI et al., 2006). 

Da mesma forma que a peroxidação de lipídeos é um processo inerente à senescência, 

particularmente daqueles constituintes das membranas plasmáticas, a proteólise é um 

importante mecanismo à remobilização de nitrogênio, sendo a principal ocorrência em 

proteínas constituintes dos cloroplastos (HÖERTENSTEINER; FELLER, 2002). De acordo 

com os autores, proteases cloroplastídicas são responsáveis pela remobilização de 75% do 

nitrogênio presente nas folhas, cuja maior quantidade desta substância provém da enzima 

RUBISCO e de outras enzimas fotossintéticas do estroma. A degradação de proteínas com 

conseqüente liberação de aminoácidos solúveis talvez seja o mais significante processo 

metabólico que ocorre nas células durante o envelhecimento foliar (BUCHANAN-

WOLLASTON, 1997; LECHINOSKI et al., 2007). 

Em cultura de tecidos, a presença de numerosos idioblastos no citoplasma de células 

adjacentes a complexos celulares pró-embriogênicos (GRANER, 2009) e o acúmulo de 

reservas (amido e proteínas) tem sido frequentemente relacionado à aquisição de competência 

embriogênica (SANÉ et al., 2006), sendo que do amido provém importante recurso energético 

ao desenvolvimento de embriões somáticos (KANCHANAPOOM; DOMYOAS, 1999). No 

entanto, assim como observado para as proteínas, os ácidos nucléicos e as clorofilas, o amido 

foliar também é degradado durante o processo de senescência (ZAVALETA-MANCERA et 

al., 1999). Os autores ressaltaram que os proplastídeos, os amiloplastos e os cloroplastos, 

durante o processo de senescência foliar, desenvolvem-se em cromoplastos ou gerontoplastos, 

os quais são facilmente reconhecidos ultraestruturalmente tanto pelo reduzido sistema de 

tilacóides e pela presença de proeminentes plastoglóbulos, como pela retenção à capacidade 

de divisão e biossíntese. A presença de plastogóbulos associado aos tilacóides dos 

cloroplastos já foi reportada como um possível mecanismo antioxidativo, devido à sua 

participação da síntese e armazenamento de tocoferol (AUSTIN et al., 2006; VIDI et al., 

2006). 

O processo de MCP é evidenciado durante a senescência dos vegetais, e durante os 

processos de desenvolvimento (CAO et al., 2003; DOORN; WOLTERING, 2004; MUNNÉ-

BOSCH, 2007; REAPE; MOLONY; McCABE, 2008). Jones (2001) propôs que o processo 

de senescência corresponde à integração dos eventos observados no processo de morte celular 

que envolve a hidrólise da parede celular (aerênquima radicular, p.e), a autólise (xilogênese, 

p.e) e o colapso do citoplasma. De acordo com o autor, o etileno, os patógenos, bem como as 
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auxinas e citocininas, representam os principais fatores que influenciam na decisão das células 

à morte celular e como este evento irá ocorrer. Salienta-se que, durante o processo de 

senescência, uma rigidificação da parede celular pode ser observada pela deposição de 

lignina, cujo evento também é mediado pelo AIA e pelo etileno e está diretamente relacionado 

à geração de radicais livres, a exemplo de radicais de peróxidos em resposta a diversos 

estímulos físicos e químicos (GASPAR et al., 2003). 

Já foi reportado que a presença do etileno estimula a expressão de uma série de genes 

associados à senescência (PENNEL; LAMB, 1997), bem como já foram identificados 

diversos genes com sequências similares às proteases cisteína (caspases), as quais são 

induzidas precocemente no processo de senescência (LOHMAN et al., 1994), a exemplo da 

enzima com atividade caspase 1, presentes nos vacúolos líticos (HARA-NISHIMURA; 

HATSUGAI, 2011) e dos receptores quinases e fatores de transcrição nas vias de sinalização 

durante este processo fisiológico (ROBATZEK; SOMSSICH, 2002; YANG et al., 2001).  

Sucessivas transferências de clones ao longo de anos de cultivo in vitro são fatores 

estressantes os quais, muito provavelmente, induzem substancial emissão de etileno e de 

poliaminas, visto que ambas as substâncias possuem como precursor comum o S-adenosil 

metionina (SAM) (KONAN et al., 2010). De acordo com os autores, o acúmulo de poliaminas 

causa a degradação de tecidos, proliferação anormal de células e disrupturas epigenéticas. A 

utilização de células envelhecidas em cultura de tecidos pode limitar a obtenção de novas 

linhagens celulares devido à ocorrência de incompleta reprogramação celular causada pela 

‘memória celular resisual’ (KIM et al., 2010), que consiste no processo hereditável do nível 

de metilação do DNA para o seu tecido de origem (OHGANE; YAGI; SHIOTA, 2008; KIM 

et al., 2010). Cabe salientar que um gradativo incremento na metilação do DNA já foi 

reportado durante o envelhecimento para espécies florestais in vivo, como Castanea sativa, 

cujas brotações de árvores maduras apresentaram maiores níveis de metilação em relação 

àqueles observados para brotações de árvores juvenis (HÁSBUN et al., 2005). Os autores 

observaram ainda que, independente da idade da árvore, as gemas dormentes evidenciaram os 

maiores níveis de metilação. De forma similar, em cultura de tecidos, o envelhecimento tem 

sido caracterizado pela incapacidade de responder aos estímulos externos em decorrência à 

hipermetilação do DNA (VALLEDOR et al., 2007), evento este também observado em 

células em vias de morte celular (LIPPMAN; MARTIENSSEN, 2004).  

Cabe salientar que, em células animais, o fracasso da reprogramação celular em 

induzidas células- tronco pluripotentes (iPS) tem como consequência a senescência e a morte 

celular (PAPP; PLATH, 2011). Células animais submetidas ao cultivo in vitro também podem 
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ter a senescência deflagrada pelo excessivo número de divisões celulares, causando 

encurtamento dos telômeros e gerando quebra da fita dupla do DNA (WRIGHT; SHAY, 

1992). Shippen e Knight (1998) relataram que, ao contrário das células animais, a formação 

da enzima telomerase, responsável pela manutenção dos telômeros, parece ser um evento 

mais comum nas células das plantas. De acordo com os autores, a citocinese previne o 

envelhecimento, em contrapartida, o inverso também é verdadeiro, onde o envelhecimento 

inibe a divisão celular. No entanto, em células de Arabdopsis constatou-se que disfunções nos 

telômeros resultaram em defeitos na morfogênese, bem como na função dos meristemas 

apicais com deficiência da enzima telomerase em determinadas linhagens desta espécie 

(RIHA et al., 2001). Munné-Bosch (2007) salientou que a elucidação do processo responsável 

pela manutenção dos telômeros em espécies perenes com ciclos de vida longos é uma tarefa 

desafiadora. 

 

2.4.1.2.1 Caracterização do processo de morte celular programada 

O conceito de morte celular programada ou MCP, do termo correspondente em inglês 

Programmed Cell Death (PCD), provém das plantas, e compreende um importante mecanismo 

à remoção de células à reciclagem de carbono, nitrogênio e fósforo (JONES, 2001). Tanto o 

processo de divisão celular como a MCP são fatores determinantes na morfogênese em 

plantas (PALAVAN-UNSAL; BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005), sendo que este último 

ocorre na maioria das células e tecidos vegetais, envolvendo numerosos processos, incluindo 

a xilogênese, a formação do megásporo, o desenvolvimento embrionário, a degeneração de 

tecidos no fruto e na semente, o desenvolvimento do tecido e do órgão por meio da 

senescência e as respostas aos sinais ambientais (BEERS, 1997; KOUKALOVÁ et al., 1997) 

a exemplo do desenvolvimento de aerênquima em plantas submetidas ao estresse de oxigênio 

(BEERS, 1997; SCHUSSLER; LONGSTRETH, 2000; JONES, 2001) e à presença de 

patógenos (PENNELL; LAMB, 1997; GOVRIN; LEVINE, 2000; JONES, 2001).  

De acordo com Reape, Molony e McCabe (2008), o processo de MCP ocorre durante 

os programas de desenvolvimento das plantas e varia desde o início do ciclo de vida das 

plantas, como a xilogênese, até o fim do ciclo (senescência). Munné-Bosh (2007) ressaltou, 

ainda, que a morte da célula, tecido e/ou órgão e da planta ocorre como consequência da 

senescência, um processo fisiológico altamente regulado que permite a remobilização de 

nutrientes.  

Embora diferentes formas de MCP já tenham sido identificadas em plantas 

(SMETANA et al., 2012), não há ainda uma distinção absoluta entre seus tipos, tanto para as 
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células animais, como para as células vegetais (LIU; BASSHAM, 2012), bem como 

determinadas características deste evento fisiológico ainda não estão completamente 

correlacionadas quando comparadas entre ambos os grupos.  

Doorn (2011) sugere a existência de duas classes de morte celular em plantas, uma 

‘autolítica’, caracterizado pelo rápido desaparecimento do citoplasma e com ocorrência 

durante determinados processos de desenvolvimento e estresse abióticos, bem como em 

processos de senescência, e outra classe ‘não-autolítica’, cujo desaparecimento do citoplasma 

é um processo mais lento e em respostas hipersensíveis nas interações planta-patógenos. O 

autor sugere ainda que, a primeira classe (autolítica), poderia ser comparada com o processo 

de autofagia que ocorre em células de animais, em decorrência ao aparecimento e fusão de 

pequenos vacúolos no citoplasma em um grande e único vacúolo que sofre ruptura e pelo 

desaparecimento de número considerável de organelas, particularmente de plastídeos, 

ribossomos, membranas, retículo endoplasmático e de peroxisomos. Já, a segunda classe (não-

autolítica), teria como processo correspondente a necrose em células animais, com ou sem 

ruptura do tonoplasto.  

A autofagia corresponde à degradação de macromoléculas, via de reciclagem de 

materiais indesejados ou de células danificadas em situações de estresse ou durante processos 

específicos de desenvolvimento (LIU; BASSHAM, 2012), podendo ser considerada uma das 

maiores (se não a maior) via para a morte celular em plantas. Entretanto, no caso de autofagia 

ou de outro tipo de MCP que possa existir, é necessária uma profunda avaliação na 

terminologia atualmente utilizada (SCOTT; LOGAN, 2008). De acordo com Liu e Bassham 

(2012), este mecanismo tem sido bem conservado em plantas e evidenciado em várias 

respostas ao estresse, defesa aos patógenos e durante o processo de senescência, cujos 

principais eventos observados na morte celular por autofagia são a degeneração de organelas 

dentro do vacúolo, por meio da macrofagia, cujo material é transportado para o interior desta 

organela por meio de vesículas contituídas por duas membranas (autofagossomo), as quais, 

após fusão da membrana externa com o tonoplasto, são internalizadas (agora com uma única 

mebrana), hidrolizadas pelas enzimas do vacúolo, que aumenta seu volume e eventualmente 

sofre processo de lise. Os autores ressaltaram ainda que, estas características são similares 

àquelas observadas durante o processo de morte celular autofágica em células animais, bem 

como a condensação da cromatina e a fragmentação do núcleo e quebra do DNA. De acordo 

com Beers (1997) tanto a autofagia como a autólise parecem governar a eliminação de células 

durante o suicídio celular em plantas e que, em alguns casos, a MCP parece depender da 

comunicação entre as células vizinhas, tais como a morte do tubo polínico por 
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incompatibilidade ao pólen, durante a degeneração do suspensor e na morte celular das 

sinérgides em algumas espécies. O autor descreveu, quatro possíveis destinos para as células 

de plantas em crescimento e desenvolvimento, durante o processo de MCP: 1- Completo 

desaparecimento das células, inclusive das paredes celulares (p.e, durante a formação do 

aerênquima e desenvolvimento de folhas fenestradas); 2- Esmagamento, retalhamento ou 

incremento no número de células mortas pela expansão de suas células vizinhas, como é o 

caso do desenvolvimento de megásporos; 3- Persistência das paredes celulares com ou sem 

degradação dos componentes do protoplasto morto (p.e., maturação dos elementos traqueais); 

e 4- Senescência posterior à abscisão de órgãos ou tecidos constituídos por células mortas. 

Cabe salientar que, como o processo da apoptose implica na formação de ‘corpos apoptóticos’ 

(FINK; COOKSON, 2005; DOORN, 2011) e este importante passo não ocorre em plantas, 

tem sido altamente ilógico o uso deste termo para descrever este processo em vegetais 

(SCOTT; LOGAN, 2008), justificando o emprego da terminologia ‘morte celular progamada 

(MCP)’ neste trabalho, em substituição ao termo ‘apoptose’.  

Conforme supracitado, tanto as células animais como as células vegetais em vias de 

morte celular, apresentam característica fragmentação do DNA (KERR; WYLLIE; CURRIE, 

1972; WYLLIE; KERR; CURRIE, 1980; PENNELL; LAMB, 1997; HOEBERICHTS; 

WOLTERING, 2002; DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004; PARK et al., 2007; 

VUOSKU et al., 2010; LIU; BASSHAM, 2012). No cultivo in vivo de espécies vegetais, a 

fragmentação do DNA foi detectada em raízes sob atuação do herbicida isopropyl carbanilate 

(IPC) (SHUN-BIN; LING; YUN-CHUN, 2000), em resposta a estresses ambientais (BEERS, 

1997), durante a senescência de folhas de Eucommia ulmoides (CAO et al., 2003) em 

respostas de hipersensibilidade a patógenos em Hevea brasiliensis (KOOP et al., 2009), em 

plantas de Arabdopsis sob a ação de UV e H2O2 (GALLOIS, et al., 2007), durante a 

embriogênese (BEERS, 1997; BOZHKOV, 2005; PALAVAN-UNSAL; BUYUKTUNCER; 

TUFEKCI, 2005) e eliminação de embriões zigóticos em Pinus sylvestris (FILONOVA et al., 

2002), durante a microsporogênese em uma Brachiaria (FUZINATTO; PAGLIARINI; 

VALLE, 2007), na diferenciação terminal de células em anteras e xilema, suspensor e 

senescência de folhas e pétalas (BEERS, 1997) dentre outros. Já, em relação ao cultivo in 

vitro, a caracterização do processo de MCP em nível de organismo como um todo de culturas 

de espécies estabelecidas in vitro por longos períodos ainda não foi estabelecida, restringindo-

se a eventos morfogênicos específicos.  

A fragmentação do DNA no processo de MCP foi observada na camada de aleurona 

de sementes de Zea mays (DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004) e no endosperma de 
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sementes de Euphorbia lagascae durante o processo germinativo (EKLUND; EDQVIST, 

2003), para células de meristemóides originados em calos de explantes hipocotiledonares de 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa cultivados em meio de cultura para indução organogênica 

(FERNANDO, 2005), durante a degradação de massas pró-embriogênicas no processo de 

desenvolvimento de embriões somáticos, bem como na degeneração de seus suspensores 

(FILONOVA et al., 2000) e em suspensões celulares de linhagem BY-2 de tabaco submetidas 

a baixas temperaturas (KOUKALOVÁ et al., 1997). 

Também são eventos comumente observados nas células vegetais em processo de 

MCP: retração da membrana plasmática (DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004; 

SCOTT; LOGAN, 2008; ALMEIDA et al., 2012), ruptura e degradação da membrana 

plasmática (FILONOVA et al., 2000, 2002), condensação do núcleo (cromatina) (McCABE; 

LEAVER, 2000; ALMEIDA et al., 2012), ruptura e desintegração nuclear (OBARA; 

KURIYAMA; FUKUDA, 2001; FILONOVA et al., 2002; DOMÍNGUEZ; MORENO; 

CEJUDO, 2004).  

Sabe-se que, o processo de MCP em plantas, a exemplo da xilogênese, implica na 

deposição de substâncias altamente complexas como lignina e suberina, seguida pelo processo 

de lise do protoplasto por meio de enzimas hidrolíticas liberadas pela ruptura do tonoplasto 

(JONES, 2001). A autólise com implicação da atividade enzimática do vacúolo tem sido bem 

observada em tecidos reprodutivos como em suspensor de embriões zigóticos de certas 

espécies (NAGL, 1976; GÄRTNER; NAGL, 1980), em ovários não polinizados de Pisum 

sativum L. (CARRASCO; CARBONELL, 1988), no tapete de Lilium (REZNICKOVA; 

DICKINSON, 1982) e na eliminação de embriões zigóticos em Pinus sylvestris durante o 

evento de poliembrionia (FILONOVA et al., 2002). 

Neste contexto, é muito provável que, paralelo às modificações no protoplasto, 

alterações na deposição de parede secundária (suberização e/ou lignificação) e de ácidos 

fenólicos durante a senescência de plantas cultivadas tanto in vivo como in vitro, sejam 

processos característicos, senão os mais evidentes em análises histológicas e/ou 

ultraestruturais, conforme relataram Lima et al. (2001) e Alves de Brito et al. (2003). A 

formação de lignina em caules e folhas mais velhos de Brachiaria brizantha e B. humidicola 

pode ser identificada pela condensação de ácidos fenólicos, unidades precursoras deste 

composto (ALVES DE BRITO et al., 2003). De acordo com Gaspar et al. (2003) a 

rigidificação da parede celular pela deposição de lignina é mediada pelo AIA e pelo etileno, 

cujo evento está diretamente relacionado à geração de radicais livres, a exemplo de radicais de 

peróxidos em resposta a diversos estímulos físicos e químicos. O acúmulo de substâncias 
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tóxicas, como compostos fenólicos, fitoalexinas e deposição de calose também pode ser 

observado em certas condições de morte celular em vegetais, a exemplo da infecção por 

patógenos (FELLBRICH et al., 2002). 

Embora os ácidos fenólicos sejam precursores da lignina (ALVES DE BRITO et al., 

2003), muita cautela deve ser utilizada para a detecção e correlação destes compostos com o 

processo de senescência, visto que intenso processo oxidativo epidérmico já foi observado 

para B. gasipaes em primórdios foliares (ALMEIDA, ALMEIDA, 2006) e na região proximal 

da base caulinar de explantes desta espécie (GRANER, 2009), cujos tecidos parenquimáticos 

subepidérmicos manifestaram intensa competência à embriogênese somática direta. 

Estudos relacionados ao papel dos compostos fenólicos exógenos evidenciaram que 

estes estão relacionados não apenas ao processo de desdiferenciação celular (ALEMANNO et 

al., 2003) mas aos primeiros estádios de diferenciação dos embriões somáticos (REIS et al., 

2008). Almeida et al. (2012) verificaram que a presença de polifenóis esteve diretamente 

relacionada à indução de embriões somáticos de origem unicelular e multicelular em gemas 

aventícias e ápices caulinares de pupunheiras, respectivamente. Muito provavelmente, os 

polifenóis promovem um incremento nos níveis endógenos auxínicos devido a sua atuação 

como inibidor do AIA oxidase (WILSON; STADEN, 1990; HAUSMAN, 1993), bem como 

devido à modulação dos níveis endógenos do ácido indolacético (AIA) (SCHNABLOVÁ et 

al., 2006; REIS et al., 2008). 

A retração da membrana plasmática, conforme já mencionado, é um evento 

comumente observado durante o processo de MCP em plantas (PENNEL; LAMB, 1997; 

FILONOVA et al., 2000; DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004; SHISHKOVA; 

DUBROVSKY, 2005; SCOTT; LOGAN, 2008; ALMEIDA et al., 2012), a exemplo do 

observado durante a degradação de massas pró-embriogênicas no processo de 

desenvolvimento de embriões somáticos, bem como na degeneração de seus suspensores 

(PENNELL; LAMB, 1997; FILONOVA et al., 2000) e na camada de aleurona de sementes de 

Triticum aestivum (DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004), particularmente com a 

utilização de análises ultraestruturais (FILONOVA et al., 2000; DOMÍNGUEZ; MORENO; 

CEJUDO, 2004; SCOTT; LOGAN, 2008) 

Após a retração da membrana plasmática, pode ser observado o colapso do vacúolo e 

a ruptura do tonoplasto, seguido pela degradação da cromatina (JONES, 2001). 

Posteriormente, a membrana plasmática se rompe e é degradada num evento posterior à 

autólise, após a digestão da maioria dos componentes celulares, inclusive do núcleo 

(FILONOVA et al., 2000). Cabe salientar que estes últimos autores observaram um 
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entumescimento do vacúolo em vez de seu colapso, cuja expansão promoveu o confinamento 

do citoplasma adjacente à parede celular. Mais recentemente, Hara-Nishimura e Hatsugai 

(2011) descreveram que as plantas podem apresentar tanto o colapso, como a ausência deste 

durante o processo de MCP, no entanto, o colapso do vacúolo lítico ocorre em condições de 

morte celular desencadeada pelo desenvolvimento vegetal, incluindo a senescência, ao passo 

que a ausência do colapso desta organela é característica de morte celular desencadeada por 

respostas hipersensíveis a agentes patogênicos. Liu e Bassham (2012) ressaltaram, ainda que, 

eventualmente, o processo de lise desta organela ocorre após o incremento em seu volume e 

hidrólise de autofagossomos contendo organelas citoplasmáticas em várias respostas ao 

estresse, defesa aos patógenos e durante o processo de senescência. 

Um decréscimo no número de cloroplastos também já foi observado durante o 

processo de MCP induzida por patógenos (ARDUIN; KRAUS, 2001) e no desenvolvimento 

de folhas fenestradas (WRIGHT; DOORN; GUNAWARDENA, 2009). Além disso, os 

autores evidenciaram que a disposição destas organelas durante o processo de MCP ocorre na 

periferia do núcleo, sugerindo a ocorrência de competição por alguma substância proveniente 

do núcleo, retardando sua degradação. A degradação dos cloroplastos parece ocorrer bem 

antes do colapso do vacúolo (JONES, 2001), que se dispõe em posição central na célula 

(FILONOVA et al., 2000). Entretanto, Obara, Kuriyama e Fukuda (2001) verificaram que, 

durante a xilogênese, a degradação completa dos cloroplastos e mitocôndrias ocorre 

posteriormente à ruptura do tonoplasto e degração dos nucleóides destas organelas (DNA 

cloroplastídico e mitocondrial).  

Embora Konan et al. (2010) não tenham realizado análises histológicas ou 

ultraestruturais nos embriões somáticos de diversas linhagens de dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq.) originados em culturas calogênicas e submetidos a longos períodos de 

manutenção in vitro, observaram hipertrofia do tecido haustorial e aparente deficiência de 

clorofila. De acordo com os autores, estas características correspondem às típicas descrições 

para vitrificação decorrentes de estresses não traumáticos como excesso de água, citocininas, 

determinados íons, etc., bem como em conseqüência de desordens de certas vias metabólicas 

(açúcar, nitrogênio e etileno).  

Tanto nas células animais como nas células vegetais durante o processo de MCP, tem 

sido evidenciado que o núcleo sofre ruptura e desintegração (WYLLIE; KERR; CURRIE, 

1980; WYLLIE, 1985; ARENDS; MORRIS; WYLLIE, 1990; FILONOVA et al., 2001; 

DOMÍNGUEZ; MORENO; CEJUDO, 2004; ZIEGLER; GROSCURTH, 2004), embora 

Staunton e Gaffney (1998) e Campos et al. (2004) tenham relatado que células animais não 
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sofrem ruptura nuclear durante o processo apoptótico. Em células vegetais, tem sido 

observado ainda que, a degradação do núcleo ocorre paralelamente à degradação dos demais 

componentes celulares (FILONOVA et al., 2000, 2002), salientando que este mesmo 

apresenta forma esférica após a ruptura do tonoplasto, devido a ausência de pressão 

promovida por esta organela contra a membrana plasmática (OBARA; KURIYAMA; 

FUKUDA, 2001), embora haja relatos que o núcleo das células em MCP adquire aspecto 

caracteristicamente lobado (FILONOVA et al., 2000).  

 Durante o processo de MCP em plantas, também pode ser observada a degeneração 

da parede celular, a exemplo do desenvolvimento de aerênquimas radiculares em situação de 

hipóxia (BEERS, 1997; GUNAWARDENA et al., 2001; VUOSKU, 2010) ou ainda 

permanecer intacta, como no processo de xilogênese (GUNAWARDENA et al., 2001; 

PALAVAN-UNSAL; BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005). Em cultura de tecidos, Häsler et 

al. (2003) verificaram que calos aclorofilados de Beta vulgaris L habituados ou não aos 

reguladores de crescimento e cultivados por um período de vinte anos em meio de cultura 

isento de desses compostos ou na presença associada de 2,4-D (0,45 µM) e BAP (0,44 µM), 

respectivamente, evidenciaram, além da presença de paredes celulares incompletas, a perda da 

capacidade morfogenética, invaginações do núcleo, polinucleolação e vacuolação do nucléolo 

(HÄSLER et al., 2003).  

Observa-se, portanto, que a caracterização do processo de MCP é altamente complexa 

e diversificada. Além disso, Danon et al. (2000) relataram que pouco se sabe a respeito da 

‘apoptose’ em plantas, inclusive a respeito das mudanças morfológicas. Os autores, 

fundamentados emampla revisão de literatura, relataram haver muitas evidências para as 

similaridades deste evento fisiológico, tanto em plantas, como em animais, a exemplo da 

condensação e desintegração da cromatina em respostas endógenas ou ambientais, entretanto, 

ressaltaram que tanto a retração citoplasmática, como a formação de corpos apoptóticos não 

têm sido universalmente identificados. 

A clivagem do DNA genômico durante a apoptose pode produzir fragmentos de DNA 

com baixo peso molecular DNA (mono e oligonucleosomos), os quais podem ser 

identificados por meio da marcação da extremidade livre 3'-OH com nucleotídeos 

modificados em uma reação enzimática (GORCZYCA; GONG; DARZYNKIEWICZ, 1993; 

SGONC et al., 1994). Neste contexto, a reação TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyltransferase dUTP nick end labeling) é amplamente utilizada para detectar a 

fragmentação do DNA durante o processo de MCP (CAO et al., 2003; PALAVAN-UNSAL; 

BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005; VUOSKU, 2010) e revela-se como um forte marcador 
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para identificação deste processo, permitindo a distinção com o processo de morte celular por 

necrose (JONES, 2001). 

No entanto, como a fragmentação no DNA pode ocorrer em estádios mais avançados 

na necrose e conseqüente indução de resultados falso-positivos (COLLINS et al., 1992; 

GOLD, 1994), toda alteração morfológica das células deve ser cuidadosamente examinada 

durante este evento fisiológico (REAPE; MOLONY; McCABE, 2008), considerando, 

principalmente, que durante o processo de morte celular por necrose não ocorre a 

condensação do núcleo (McCABE; LEAVER, 2000).  

 

2.4.1.2.2 Morte celular programada vs necrose 

A necrose em células animais é um processo comumente pesquisado (ANAZETTI; 

MELO, 2007; RODRIGUES, 2008; SEABRA, 2008; FRANCO, 2009) e caracteriza-se pela 

perda da integridade da membrana plasmática, floculação da cromatina (condensação 

grosseira), inchaço seguido de lise celular com extravasamento do conteúdo citoplasmático e 

desintegração de organelas (ANAZETTI; MELO, 2007). Em plantas, no entanto, a abordagem 

para este evento fisiológico tem sido menos expressiva (McCABE; LEAVER, 2000; REAPE; 

MOLONY; McCABE, 2008), sendo que a desintegração da membrana plasmática tem sido 

observada tanto durante a MCP (FILONOVA et al., 2000), como durante o processo necrótico 

em células vegetais (VUOSKU, 2010). De acordo com Doorn (2011), em plantas, o processo 

de morte celular cujo desaparecimento do citoplasma é lento e ocorre em respostas 

hipersensíveis nas interações planta-patógenos (classe de morte celular não-autolítica), teria 

como correspondente o processo de necrose em células animais, com ou sem ruptura do 

tonoplasto. Já, a classe de morte celular ‘autolítica’, poderia ser comparada com o processo de 

autofagia que ocorre em células de animais, em decorrência do aparecimento e fusão de 

pequenos vacúolos no citoplasma em um grande e único vacúolo que sofre ruptura e pelo 

desaparecimento de considerável número de organelas, particularmente de plastídeos, 

ribossomos, membranas, retículo endoplasmático e peroxisomos; caracterizado pelo rápido 

desaparecimento do citoplasma e com ocorrência durante determinados processos de 

desenvolvimento e estresse abióticos, bem como em processos de senescência. 

A necrose tem sido descrita como uma forma incontrolável de morte celular e 

frequentemente em decorrência ao estresse celular, principalmente em resposta a altas 

temperaturas, na qual a célula vegetal é incapaz de ativar vias de morte celular, devido a 

danos imediatos no DNA e no potencial de membrana mitocondrial (REAPE; MOLONY; 

McCABE, 2008). De acordo com os autores, a condensação do protoplasma e a retração 
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citoplasmática são eventos característicos das células vegetais em vias de morte celular por 

necrose.  

De acordo com Pennel e Lamb (1997), enquanto o processo de MCP ocorre durante o 

desenvolvimento e é regulada por um mecanismo complexo, a necrose normalmente não está 

associada ao desenvolvimento, não requer a atividade de proteases e nucleases relacionadas 

ao controle de desmontagem da célula, não opera através de vias de transdução de sinal gene-

dependentes e não requer Ca2+ ou alterações na fosforilação de proteínas. De fato, a indução 

de estresses, como elevadas temperaturas, podem evocar danos mais imediatos ao DNA, do 

que pela ativação de nucleases para evocar MCP, portanto, o nível de estresse determina o 

tipo de morte celular que ocorrerá (REAPE; MOLONY; McCABE, 2008). Para Breusegem e 

Dat (2006) a morte celular por necrose é um processo passivo, e ocorre em respostas aos 

níveis excessivos de ROS, matando a célula por danos imediatos como modificações 

destrutivas em proteínas, oxidação de purinas e quebra mutagênica na cadeia de DNA. Em 

relação à MCP, os autores ressaltaram que trata-se de um processo ativo e também ocorre em 

resposta a presença de ROS, porém, somente quando o acúmulo destas é insuficiente para 

matar imediatamente a célula, evidenciando o importante papel do balanço redox nas células.  

Dentre os dois processos (MCP e necrose), somente a MCP está sob controle genético 

(OSBORNE; SCHWARTZ, 1994; PENNEL; LAMB, 1997; BECK; SCHEIBE, 2003). 

Breusegem e Dat (2006) propuseram, então, que o termo ‘necrose’ fosse empregado para 

descrever morte celular acidental causada por fatores extrínsicos, com um acúmulo fitotóxico 

de moléculas específicas após um evento traumático estressante, sendo um evento passivo, 

indiscriminado e frequentemente seguido por injúria irreversível. Não obstante, os autores 

ressaltaram que, embora ambos os eventos de morte celular sejam bem definidos em animais, 

tem sido observada para as plantas uma sobreposição de características fenotípicas e 

moleculares da necrose e da MCP, o que dificulta sobremaneira a discriminação entre estes 

dois eventos, a exemplo do processo de MCP que ocorre durante o desenvolvimento e em 

condições de estresse abiótico. Isto corrobora os relatos de Reape, Molony e McCabe (2008), 

em que a morte celular por necrose em células vegetais não necessariamente é induzida por 

injúrias ou estresse, como observado em células animais (ANAZETTI; MELO, 2007), visto 

que este evento fisiológico já foi evidenciado durante a ontogenia de embriões de Pinus 

sylvestris L., tanto na degeneração do suspensor, como nas células da região circundante dos 

embriões em estádio inicial de desenvolvimento no megagametófito (VUOSKU, 2010).  

De acordo com Pennell e Lamb (1997), além da separação da membrana plasmática 

da parede celular e do encolhimento e condensação do protoplasto, a observação de pequenos 



 52 

fragmentos de DNA implica que estas células morreram por MCP e não por necrose, pois este 

último é um processo que envolve intumescimento (inchaço) celular (COHEN, 1993) e da 

mitocôndria, designada por morfologia de transição mitocondrial (SCOTT; LOGAN, 2008; 

PETRUSSA et al., 2009). Scott e Logan (2008) relataram que o inchaço da mitocôndria é um 

prévio e necessário componente do processo de MCP em plantas, embora Bok, Ishida e 

Griffiths (2003) tenham evidenciado pronunciado inchaço desta organela durante o processo 

de necrose em células de Neurospora, em decorrência da inserção do plasmídio kalilo no 

DNA mitocondrial. 

Embora Jones (2001) tenha salientado que o colapso do vacúolo é um evento 

exclusivo do processo de MCP (JONES, 2001), Doorn (2011) sugere que a classe de morte 

celular não-autolítica, cujo desaparecimento do citoplasma é um processo mais lento, que 

ocorre em respostas hipersensíveis nas interações planta-patógenos e que teria como processo 

correspondente a necrose em células animais, pode ou não apresentar a ruptura do tonoplasto.  

O colapso do vacúolo pode ser observado no processo de MCP durante o 

desenvolvimento do vegetal, incluindo a senescência (HARA-NISHIMURA; HATSUGAI, 

2011) e, segundo Jones (2001), este evento é controlado pela célula, que atua como uma 

grande suicida em decorrência ao influxo de cálcio e ao efluxo deste elemento na organela, 

seguido pela degradação da cromatina.  

A condensação do núcleo (cromatina) também é característica de células em vias de 

MCP, ao passo que este evento não pode ser observado na morte celular por necrose 

(McCABE; LEAVER, 2000). No entanto, da mesma forma que observado para o processo de 

morte celular programada, a necrose também implica a quebra do DNA, porém, este evento é 

proporcionalmente inferior em relação ao primeiro processo, sem a formação de fragmentos 

(PENNELL; LAMB, 1997), ocorrendo apenas em estádios mais avançados da necrose 

(COLLINS et al., 1992; GOLD, 1994), de forma difusa e ao acaso (PALAVAN-UNSAL; 

BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005).  

A degradação da cromatina revelada pela reação TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyltransferase dUTP nick end labeling) durante o processo de MCP permite a 

distinção do processo de necrose (JONES, 2001), no entanto, conforme já mencionado, a 

fragmentação no DNA pode ocorrer em estádios mais avançados na necrose e conseqüente 

indução de resultados falso-positivos (COLLINS et al., 1992; GOLD, 1994), evidenciando a 

necessidade de um exame cuidadoso para toda alteração morfológica das células durante este 

evento fisiológico (REAPE; MOLONY; McCABE, 2008).  
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Cabe salientar que, em células animais, estudos demostraram que a morte celular 

apoptótica pode sofrer uma transição para a necrótica durante uma situação de estresse 

oxidativo (apoptose tardia) (LABAT-MOLEUR et al., 1998; ANAZETTI; MELO, 2007). 

Segundo os autores, durante este processo de morte celular, a energia é afetada, a célula incha 

e sofre “necrose secundária”.  

A necrose secundária ocorre quando há redução dos níveis de glutationa GSH 

(Glutationa) (um dos componentes do sistema antioxidante das células), tanto no citoplasma, 

como nas mitocôndrias, ao passo que a redução desta substância apenas no citoplasma, 

caracteriza o processo de MCP por apoptose em animais (SLATER et al., 1995).  

Devido à similaridade e sobreposição dos diversos eventos durante a MCP e a morte 

celular por necrose em células vegetais, parece que os principais caracteres distintos entre 

ambos os eventos sejam a intensa condensação nuclear, a fragmentação precoce e em grande 

extensão do DNA, além da ausência de intumescimento da célula observada durante o 

processo de MCP, uma vez que, no processo necrótico não é evidenciada condensação do 

núcleo, ocorrendo apenas discreta fragmentação do DNA e em estádios mais avançados, neste 

processo, verifica-se o intumescimento (inchaço) celular. 

 

2.4.1.2.3 Organelas vs vias de sinalização da morte celular programada 

Embora haja uma extensa literatura a respeito do papel central da mitocôndria atuando 

tanto como um sensor e iniciador de processos bioquímicos no controle da destruição celular 

(WOLTERING et al., 2002; SCOTT; LOGAN, 2008), pouco se sabe sobre este processo em 

plantas, cujas alterações morfológicas nestas organelas caracteriza-se, conforme supracitado, 

pela sua aparência inchada (morfologia de transição mitocondrial), sendo um prévio e 

necessário componente do processo de morte celular em plantas (SCOTT; LOGAN, 2008). 

Além disso, os cloroplastos exercem importante função na regulação da MCP (ZAPATA et 

al., 2005; ASADA, 2006), principalmente por serem organelas geradoras de EROS (Espécies 

Reativas de Oxigênio) (ZAPATA et al., 2005; ASADA, 2006; BREUSEGEM; DAT, 2006; 

SCOTT; LOGAN, 2008), da mesma forma que o observado para as mitocôndrias 

(VIROLAINEN; BLOKHINA; FAGERSTEDT, 2002; BREUSEGEM; DAT, 2006). De 

acordo com Gadjev, Stone e Gechev (2008), as EROS não apenas são produtos tóxicos do 

metabolismo aeróbico e rigorosamente controladas em nível celular, mas também atuam 

como agentes sinalizadores em muitos processos celulares, como a modulação do processo de 

morte celular em plantas. 
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Doyle e McCabe (2007) observaram que culturas de suspensões celulares de 

Arabidopsis thaliana submetidas ao calor induziram mais MCP durante o crescimento no 

escuro, que no crescimento das culturas na presença de luz. Os autores também verificaram 

que o tratamento com antioxidantes durante o crescimento na presença de luz eleva a indução 

da MCP em comparação ao observado nas culturas crescidas no escuro, sugerindo o 

envolvimento do cloroplasto na produção de espécies reativas de oxigênio na regulação da 

MCP. Konan et al. (2010), observaram hipertrofia do tecido haustorial e aparente deficiência 

de clorofila em embriões somáticos de diversas linhagens de dendezeiro (Elaeis guineensis 

Jacq.) originados em culturas calogênicas e submetidos a longos períodos de manutenção in 

vitro. De acordo com os autores, estas características correspondem às típicas descrições para 

vitrificação decorrentes de estresses não traumáticos como excesso de água, citocininas, etc., 

bem como em conseqüência a desordens de certas vias metabólicas (açúcar, nitrogênio e 

etileno).   

As células animais apresentam dois mecanismos de defesa importantes em situações 

de estresse oxidativo: um tampão redutor tiol e um sistema enzimático (MATÉS, 2000; 

CURTIN; DONOVAN; COTTER, 2002). De acordo com os autores, a glutationa (GSH) e a 

tiorredoxina (TRX) correspondem ao tampão redutor tiol, contendo pequenos peptídeos com 

moléculas sulfidrila redox-ativas, ao passo que as enzimas dismutase (SOD), catalase (CAT) e 

glutationa peroxidase (GPX) correspondem ao sistema enzimático. Dentre estes compostos, 

destaca-se a glutationa (GSH), que é observada em abundância, tanto em células animais, 

como em células vegetais (MEISTER; ANDERSON, 1984; SIES, 1999) e está relacionada ao 

processo de morte celular por apoptose, em decorrência do desbalanço no sistema redox 

causado por sua redução em nível citoplasmático e à sua intolerância na capacidade redox 

tamponante para os agentes oxidantes (SLATER et al., 1995), bem como ao peróxido de 

hidrogênio e aos ânions superóxidos (espécies reativas de oxigênio) (TORRES, 2010). 

Breusegem e Dat (2006) ressaltaram a importância do balanço redox nas células, visto que 

discretos incrementos nos níveis fitotóxicos de EROS, quando insuficientes para matar 

imediatamente a célula (necrose), iniciam uma cascata de transdução de sinais envolvendo 

interferências com outros fitormônios, ácido salicílico, jasmonatos, etileno e óxido nítrico, os 

quais podem amplificar ou reduzir a subsequente resposta ou canalizar as cascatas através de 

sensores e alvos transdutores mais específicos para a EROS-dependente e MCP relacionada à 

expressão gênica. Além disso, os autores ressaltaram que cascatas de fosforilação 

coordenadas por MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases), outras modificações 
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regulatórias pós-transducionais, como uma oxidação de proteínas e nitrosilação podem estar 

envolvidas na via de morte celular EROS-dependente. 

Além da formação de espécies reativas de oxigênio (EROS), sob condições de 

estresse, as mitocôndrias percebem mudanças metabólicas a exemplo do pH, do status 

energético e de Ca2+ citoplasmático, promovendo a abertura da permeabilidade transitória do 

poro mitocondrial (PTP), reportado como uma resposta a danos celulares (VIROLAINEN; 

BLOKHINA; FAGERSTEDT, 2002). Os autores verificaram que raízes de trigo (Triticum 

aestivum L.) sob condições de anoxia sozinha ou associada à falta de Ca2+, ocorre a liberação 

do citocromo c das mitocôndrias, porém, quando testado o efeito de altas concentrações de 

Ca2+ isoladamente, observaram pronunciado inchaço desta organela, o qual foi confirmado 

por meio de análises em microscopia eletrônica de transmissão.  

O Ca2+ é um cofator de várias enzimas envolvidas no processo de morte celular, a 

exemplo das nucleases, caspases, calmodulinas, dentre outras (BLUMWALD; AHARON; 

LAM, 1998), cujo nível intracelular aumenta durante o estresse oxidativo (LECOURIEUX et 

al., 2000) e de acordo com Krishnamurthy et al. (2000), da mesma forma como observado em 

células animais, o incremento no nível citosólico de cálcio nas células das plantas em vias de 

morte, tem sido reportado como um importante evento sinalizador, muito provavelmente 

devido à ativação de endonucleases. Petrussa et al. (2009) observaram uma correlação entre a 

atividade mitocondrial e a manifestação da MCP durante o desenvolvimento de embriões 

somáticos, sugerindo que a atividade de canais K+ATP poderia induzir a entrada de K+ na 

matriz, seguido por um aumento no volume desta organela e a liberação do citocromo c 

durante a proliferação de massas embriogênicas, ao passo que a via oxidase alternativa, 

atuando como fatores anti-apoptóticos, poderia neutralizar parcialmente os eventos de MCP 

durante a maturação dos embriões somáticos de Abies alba. 

O processo de MCP em plantas é ativado por proteases com atividade de caspases, 

entretanto, não foi encontrado nenhum gene homólogo às caspases evidenciadas em células 

animais (WOLTERING et al., 2002; GREENBERG; YAO, 2004; GALLOIS et al., 2007; 

BONNEAU et al., 2008), as quais estão envolvidas no processo de apoptose (TSCHOPP et 

al., 1998). Pelo menos seis proteínas com atividade de caspases em vegetais já foram 

identificadas (WOLTERING et al., 2002; GREENBERG; YAO, 2004; GALLOIS et al., 

2007; PALAVAN-UNSAL; ARISAN, 2011), as quais provavelmente mediam eventos 

envolvidos na morte celular geneticamente programada (WOLTERING; BENT; 

HOEBERICHTS, 2002). De acordo com Hara-Nishimura e Hatsugai (2011), enzimas com 

atividade caspase 1 estão presentes nos vacúolos líticos, que sofrem colapso durante o 
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processo de MCP desencadeada pelo desenvolvimento vegetal e pelo processo de 

senescência, ao passo que enzimas com atividade caspase 3 estão envolvidas na MCP 

desencadeada por respostas hipersensíveis a agentes patogênicos e sem o colapso desta 

organela, mas mediante a fusão da membrana plasmática com a do tonoplasto. Além das 

caspases responsáveis pelo início da MCP, há outras enzimas envolvidas neste processo, 

como fitaspases, as quais provavelmente clivam efetores secretados no apoplasto por 

patógenos, e as enzimas saspases, envolvidas na proteólise da enzima rubisco 

(VARTAPETIAN et al., 2011). De acordo com os autores, as fitaspases e saspases são 

sintetisadas como pró-enzimas e autocataliticamente processadas para originar uma enzima 

madura, sendo que, diferentemente das caspases, parecem ser processadas e secretadas por 

células saudáveis no interior dos espaços intercelulares, muito provavelmente para evitar a 

fragmentação de proteínas na ausência da MCP.  

Cabe salientar que a peroxidação de lipídeos e o aumento de radicais livres são 

considerados como os maiores contribuintes do processo de senescência (DHINDSA; 

MATAWE, 1981) por causarem severos danos celulares (CHANG; KAO, 1998). Gaspar et al. 

(2003) relataram que diversos estímulos físicos e químicos promovem a geração de radicais 

livres, a exemplo de radicais de peróxidos, causando rigidificação da parede celular pela 

deposição de lignina. De acordo com os autores, este processo é mediado pelo AIA e pelo 

etileno. A resposta ao estresse e o metabolismo de lipídeos envolve a expressão de 

lipoxigenases, que catalisam a conversão de ácidos poliinsaturados em seus correspondentes 

derivados hidroperóxidos (ROSAHL, 1996; PORTA; ROCHA-SONA, 2002) e consequente 

entrada das células na MCP (NYATHI; BAKER, 2006). Já Pennel e Lamb (1997) ressaltaram 

que a geração de peróxido de hidrogênio e ânions superóxidos, bem como outras moléculas 

que desencadeiam a MCP parece ser controlada em nível supracelular e acumulam-se 

somente em células destinadas à morte. Ainda de acordo com os autores, o controle da 

expressão de genes para catalases e peroxidases à degradação do peróxido de hidrogênio e de 

ânions superóxidos também parece estar regulado em nível supracelular.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Local de realização dos experimentos  

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Morfogênese e Biologia Reprodutiva de 

Plantas, no Departamento de Ciências Biológicas, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba/SP. 

 

3.2 Material vegetal  

Foram utilizadas microplantas e plântulas de pupunheiras inermes (Bactris gasipaes 

Kunth.-Arecaceae) estabelecidas e cultivadas in vitro. 

Neste trabalho foram designados “grupo A”, microplantas cultivadas in vitro por oito 

anos, obtidas a partir da germinação de embriões excisados de sementes procedentes de 

Yurimáguas, Amazônia Peruana, provenientes do campo experimental do Departamento de 

Produção Vegetal na ESALQ/USP/Piracicaba/SP.  

Os grupos BI e BII deste trabalho referem-se às plântulas desenvolvidas in vitro a 

partir de embriões excisados de sementes procedentes de Uruçuca, BA (Empresa Inaceres). 

 

3.3 Condições de cultivo 

As condições de cultivo das pupunheiras mantidas in vitro estão descritas na figura 1. 

As pupunheiras foram cultivadas em meio de cultura básico constituído por sais de Murashige 

e Skoog (1962), acrescido de sacarose (30 g L-1), mioinositol (100 mg L-1) e tiamina (5 ml L-

1) com pH ajustado a 5.8.  

As microplantas do grupo A (Figura 2) foram introduzidas in vitro em fevereiro de 

2002 e submetidas a quatro subcultivos anuais, com duração de três meses cada, intercalando-

se entre meio de cultura básico e meio de cultura básico suplementado com 12.9 µM de ácido 

naftalenoacético (ANA) e 3.55 µM de 6-benzilaminopurina (BAP) (Figura 1). As plântulas 

germinadas e desenvolvidas in vitro (grupo B, Figura 3) foram mantidas nas mesmas 

condições de cultivo que as microplantas, porém foram divididas em dois subgrupos: BI: sem 

reguladores de crescimento, ou seja, apenas em meio de cultura básico e BII com adição de 

ANA (3.55 µM) e BAP (3.55 µM) (Figura 1). 

Todas as culturas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura e 

luminosidade controladas [25 ± 2º C; irradiância de 42 µmol.s.m-2.s-1 de radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR), respectivamente] em fotoperíodo de 16 horas, com 

renovação dos meios de cultura a cada 30 dias. 
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Figura 1 - Representação esquemática das condições do cultivo in vitro das microplantas e plântulas de B. 
gasipaes  
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Figura 2- A-D. Microplantas de B. gasipaes estabelecidas e cultivadas in vitro por oito anos (grupo A) e 
submetidas a quatro subcultivos anuais, com duração de três meses cada, intercalando-se entre meio 
de cultura básico e meio de cultura básico suplementado com ANA e BAP. Barras = 0,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Plântulas de B. gasipaes com um ano de estabelecimento e cultivo in vitro. A. Plântulas pertencentes 
ao grupo BI cultivadas em meio de cultura básico. B. Plântulas pertencentes ao grupo BII e 
submetidas a quatro subcultivos com duração de três meses cada, intercalando-se entre meio de 
cultura básico e meio de cultura básico suplementado com ANA e BAP. Figuras A e B: Barras = 0,5 
cm 

 

Todas as amostras teciduais avaliadas neste trabalho compreenderam a região do 

terço mediano de folhas e raízes (Figura 4), bem como a base caulinar contendo o meristema 

apical (Figura 5).  



 60 

A utilização de uma única plântula ou microplanta para três análises distintas baseou-

se no princípio de que apenas as amostras teciduais com evidencias de células em vias de 

MCP foram destinadas à reação Tunel (fragmentação de DNA) e às análises ultraestruturais. 

Para tanto, as bases caulinares das plântulas e microplantas contendo meristema apical 

caulinar, foram subdivididas longitudinalmente em quatro amostras, conforme demonstrado 

nas figuras 5 B-E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Folha e raízes de B. gasipaes evidenciando as regiões utilizadas para a coleta de amostras teciduais 
destinadas às avaliações histocitológicas e histoquímicas em plântulas e microplantas. A. Detalhe de 
uma folha expandida evidenciando o terço mediano de uma pina, região compreendida entre as linhas 
tracejadas, utilizada como amostra tecidual. B. Detalhe do sistema radicular evidenciando o terço 
mediano, região compreendida entre as linhas tracejadas, utilizada como amostra tecidual. Figuras A e 
B: Barras = 0,5 cm 
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Figura 5 - Metodologia utilizada para obtenção de amostras teciduais de bases caulinares contendo o meristema 
apical caulinar de plântulas e microplantas de B. gasipaes destinadas às avaliações histocitológicas e 
histoquímicas. A. Região entre as linhas tracejadas, utilizada para obtenção de amostras de bases 
caulinares contendo o meristema apical caulinar. B. Detalhe de base caulinar excisada, íntegra e 
utilizada em análises histológicas (potencial morfogênico/habituação) e histoquímicas (substâncias 
ergásticas - senescência e potencial morfogênico). C-E. Cortes longitudinais nas bases caulinares 
efetuado com o auxilio de lâminas de aço (setas vermelhas) visando à obtenção de quatro amostras 
destinadas às análises histológicas (processo de MCP), à reação TUNEL (fragmentação do 
DNA/MCP) e à microscopia eletrônica de transmissão (MET) (alterações ultraestruturais/MCP). Uma 
repetição foi destinada a eventuais imprevistos nos procedimentos metodológicos ou novas análises 
que se pretendam realizar. Setas pretas = meristemas apicais caulinares; asteriscos pretos = 
extremidade proximal da base caulinar. Figuras A-E: Barras = 0,5 cm 
 

O fluxograma representado na figura 6 elucida as análises realizadas nas 

microplantas (grupo A) e as plântulas do grupo BII que foram submetidas a tratamento com 

MS acrescido de ANA e BAP. As análises realizadas por meio de microscopia de luz 

permitiram observar as vias morfogênicas afetadas por possível habituação. Avaliações 

morfofisiológicas complementaram os estudos referentes à habituação, como descrita no item 

3.4 e as análises histológicas seguiram a metodologia descrita no item 3.5. O monitoramento 

das vias morfogênicas por meio de análises histoquímicas constam no ítem 3.6.2. 
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Figura 6 - Representação esquemática das metodologias aplicadas para identificação do processo de habituação 

nas plantas dos grupos A, microplantas com oito anos de cultivo e BII, plântulas com um ano de 
cultivo in vitro, ambas com adição de reguladores de crescimento ao meio MS 

 

A figura 7 representa sucintamente as análises realizadas nas plantas dos grupos A e 

BI onde foram avaliadas a ocorrência dos processos de senescência e MCP. As avaliações 

foram efetuadas de acordo com as metodologias descritas nos itens 3.5; 3.6.1, 3.6.3 e 3.7.  
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Figura 7 - Representação esquemática das metodologias aplicadas para identificação do processo de senescência 
e morte celular programada (MCP) nas plantas nas plantas dos grupos A, microplantas com oito anos 
de cultivo em meio MS acrescido de reguladores de crescimento e grupo BI, plântulas com um ano de 
cultivo in vitro em meio MS isento de reguladores de crescimento 
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3.4 Análise morfofisiológica  

Foram avaliados o número, o comprimento e tipos morfológicos radiculares (raízes 

grossas ou finas), bem como o número de folhas, comprimento da parte aérea e número de 

propágulos de oito microplantas do grupo A e de oito plântulas do grupo BII (Figura 6).  

 

3.5 Análise histológica  

Amostras teciduais de oito plântulas dos grupos BI e BII, bem como de dezesseis 

microplantas do grupo A (item 3.2, Figuras 4, 5) foram fixadas em solução Karnovsky (1965) 

e posteriormente desidratadas em série alcoólica-etílica em concentrações crescentes (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70 80, 90 e 100% v/v). Em seguida as amostras teciduais foram inclusas em 

resina de hidroxietil metacrilato (Historesin, Leica®, Heidelberg, Germany) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Os blocos contendo as amostras teciduais das microplantas do 

grupo A foram seccionados longitudinalmente (bases caulinares) e transversalmente (raízes e 

folhas) a 5 µm de espessura empregando navalhas de aço do tipo C acopladas a micrótomo 

rotativo manual.  

Para as análises histológicas destinadas à detecção de indícios do processo de 

senescência e habituação de determinado(s) tecido(s) aos reguladores de crescimento ANA 

e/ou BAP, os cortes obtidos foram corados com azul de toluidina (0,05%) em tampão fosfato 

e ácido cítrico (SAKAI, 1973) e montados em lâminas histológicas com resina sintética 

(Entellan®). As lâminas histológicas foram analisadas e fotomicrografadas em microscópio de 

luz (ZEISS-JENEMED2®) e em estereomicroscópio Micronal, sendo as imagens capturadas 

na mesma escala com câmera SAMSUNG® (SDC-313) e com câmara fotográfica digital 

SONY Cyber-shot com lente Carl Zeiss®.  

 

3.6 Análise histoquímica  

3.6.1 Substâncias ergásticas – Senescência  

Cortes transversais a fresco de amostras teciduais de oito microplantas (grupo A) e 

oito plântulas do grupo BI foram realizados para testes histoquímicos específicos de coloração 

segundo o componente celular a ser identificado. 

Para a identificação de lipídeos, empregou-se Sudan black B (PEARSE, 1968); para 

amido, reagente de Lugol (BERLYN; MIKSCHE, 1976); para compostos fenólicos, solução 

aquosa de Cloreto férrico (JOHANSEN, 1940) e para proteínas, Aniline blue black (FISHER, 

1968). Após a coloração, os materiais foram montados em lâminas semi permanentes; 



 65 

analisadas e fotomicrografadas em microscópio de luz (ZEISS-JENEMED2®) e em 

estereomicroscópio Micronal, sendo as imagens capturadas na mesma escala com câmera 

SAMSUNG® (SDC-313) e com câmara fotográfica digital SONY Cyber-shot com lente Carl 

Zeiss®. De acordo com a intensidade das respostas aos testes aplicados, atribuiu-se os valores 

qualitativos na escala (-), (+), (++) e (+++) aos resultados negativos, à presença reduzida, 

moderada ou elevada, respectivamente, destas substâncias ergásticas.  

 

3.6.2 Substâncias ergásticas – Habituação 

Cortes longitudinais foram realizados nas amostras teciduais das bases caulinares 

emblocadas em historesina das oito microplantas (grupo A) e oito plântulas (grupo BII) 

utilizadas nas análises histológicas, conforme descrito no item 3.5. Posteriormente, as secções 

histológicas obtidas foram submetidas à coloração dupla com o reagente ácido periódico de 

Schiff e Naphtol blue black (FISHER, 1968) e montados em lâminas histológicas com resina 

sintética (Entellan®). Como resultado, os polissacarídeos presentes nas paredes celulares, no 

citoplasma e os amiloplastos foram corados em cor-de-rosa e os compostos fenólicos corados 

em laranja para o reagente ácido periódico de Schiff, ao passo que e as proteínas foram 

coradas em azul para o naphtol blue black. As lâminas histológicas foram analisadas e 

fotomicrografadas em microscópio de luz (ZEISS-JENEMED2®) e em estereomicroscópio 

Micronal, sendo as imagens capturadas na mesma escala com câmera SAMSUNG® (SDC-

313). 

Salienta-se que somente foram analisadas por meio deste teste histoquímico as 

amostras teciduais que evidenciaram o desenvolvimento de gemas adventícias (organogênese) 

e/ou embriões somáticos (embriogênese somática) nas análises histológicas (item 3.5).  

 

3.6.3 Fragmentação do DNA – Reação Tunel 

Para as análises histológicas visando a detecção de fragmentação do DNA (MCP) pela 

reação TUNEL (Terminal deoxynucleotidyltransferase dUTP nick end labeling), as amostras 

teciduais das microplantas do grupo A e das plântulas do grupo BI obtidas conforme descrito 

no item 3.2 e nas figuras 4 e 5 foram fixadas em paraformaldeído (4%) em tampão PBS (pH 

7,4), de acordo com o manual do fabricante do kit para detecção de morte celular in situ Cell 

Death Detection kit AP da Roche, Germany. A seguir, procedeu-se a desidratação destas 

amostras em série alcoólica-etílica em concentrações crescentes (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 

90 e 100% v/v) e inclusão em resina de hidroxietil metacrilato (Historesin, Leica, Heidelberg, 
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Germany). Os blocos contendo as amostras teciduais das microplantas do grupo A foram 

seccionados longitudinalmente (bases caulinares) e transversalmente (raízes e folhas) a 5 µm 

de espessura empregando navalhas de aço do tipo C acopladas a micrótomo rotativo manual. 

Os cortes obtidos foram montados em lâminas de vidro revestidas com poli-L-lisina e 

submetidas à reação TUNEL (Terminal deoxynucleotidyltransferase dUTP nick end labeling) 

com a finalidade de identificar células em processo MCP via marcação de fragmentos 

terminais de DNA (porção 3’ – OH) com o kit para detecção de morte celular in situ Cell 

Death Detection kit AP (Roche, Germany).  

As secções histológicas foram reidratadas em solução tampão PBS por um período de 

10 minutos e permeabilizadas com solução tampão Proteinase K (Roche, Germany) (20 µg/ml 

em 10 mM Tris/Hcl, pH 7.5) por 30 minutos a 37º C. 

Para o controle negativo foi utilizada somente a solução de marcação (nucleotídeo em 

solução tampão) sobre as secções histológicas, sem o acréscimo da solução enzimática 

(Terminal deoxynucleotidyl transferase em solução tampão), fornecidas pelo kit. 

Para o controle positivo, as secções foram previamente incubadas em câmara úmida 

por um período de 10 minutos com DNase I recombinante (Roche, Germany) (3000 U/ml– 3 

U/ml em 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM MgCl2 1 mg/ml BSA) por 10 minutos a 15–25°C 

para induzir a fragmentação do DNA, antes do procedimento da reação com a mistura da 

solução de marcação (nucleotídeo em solução tampão) e a solução enzimática (Terminal 

deoxynucleotidyl transferase em solução tampão). 

A reação TUNEL foi realizada sobre secções histológicas utilizando-se a mistura da 

solução de marcação (nucleotídeo em solução tampão) com a solução enzimática (Terminal 

deoxynucleotidyl transferase em solução tampão) fornecidas no kit. 

Tanto as lâminas contendo as secções histológicas imersas nas respectivas soluções 

para o controle negativo e positivo, como aquelas contendo a reção TUNEL propriamente 

dita, foram incubadas em câmara úmida por 60 minutos a 37º C. 

Posteriormente, adicionou-se uma gota de solução tampão PBS e lamínulas de vidro 

sobre todas as amostras, as quais foram analisadas e fotomicrografadas em microscópio 

Leica® DMLD equipado com epifluorescência e câmera DMR (Leica Microsystems, 

Alemanha). Para tanto, utilizou-se comprimento de onda de excitação na faixa de 450-500 nm 

e detecção na faixa de 515-565 nm (verde).  

Salienta-se que as lâminas contendo as secções histológicas foram lavadas três vezes 

por um período de dois minutos em solução tampão PBS entre cada procedimento de 

aplicação das soluções. 
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As análises referentes à Reação Tunel foram realizadas no Laboratório de Biologia 

Celular, da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

(FOP/UNICAMP). 

 

3.7 Análise ultraestrutural  

Amostras teciduais de bases caulinares, folhas e raízes de microplantas do grupo A e 

de plântulas do grupo BI em evidente processo de senescência segundo os achados 

histológicos e histoquímicos foram submetidas às análises ultraestruturais em microscopia 

eletrônica de transmissão (item 3.2, Figuras 4, 5). Para tanto, foram fixadas em solução 

glutaraldeído (2,5%) e paraformaldeído (2,5%) em tampão cacodilato, pH 7, 0,05 M + CaCl2 

0,001 M por uma hora à temperatura ambiente e armazenadas em refrigerador a 4º C. As 

amostras previamente fixadas e armazenadas em refrigerador a 4º C foram lavadas em tampão 

cacodilato 0,05 M três vezes por 10 minutos e pós-fixadas em OsO4 1% em tampão cacodilato 

0,05 M por 1 hora. Realizou-se nova lavagem com água destilada e as amostras fixadas com 

acetato de uranila 0,5% onde permaneceram por aproximadamente 12 horas sob refrigeração a 

4º C. 

Posteriormente, as amostras foram submetidas à desidratação em acetona sob 

concentrações crescentes [30%, 50%, 70% e 90% e 100% (v/v)], sendo infiltradas com 

mistura 1:1 de acetona: Spurr por 3-4 horas, seguido por infiltração em resina pura durante 

uma noite. As amostras foram inclusas em resina pura e polimerizadas em estufa a 60ºC 

durante 48 horas. Os blocos obtidos foram desbastados com auxílio do aparelho “Leica EM 

Trimer” e preparadas navalhas de vidro com auxílio do aparelho “Knife maker” para a semi e 

ultramicrotomia. 

Para visualização das amostras no microscópio eletrônico (Carl Zeiss EM 900, 

Germany), foram utilizadas telas de cobre constituídas por malhas hexagonais de 300 mesh, 

as quais, posteriormente a coleta do material, foram imersas em acetato de uranila por 12 

minutos, lavadas em água destilada (três vezes), imersas em citrato de chumbo por 12 minutos 

e novamente lavadas em água destilada (três vezes). 

As avaliações ultraestruturais foram realizadas no Núcleo De Apoio à Pesquisa em 

Microscopia Eletrônica Aplicada à Agricultura (NAP/MEPA/ESALQ/USP), Piracicaba/SP. 

 

3.8 Forma de análise dos resultados  

A aplicação de métodos estatísticos rotineiros não foram pertinentes às análises 

morfofisiológicas, histológicas, para detecção de fragmentação do DNA, ultraestruturais e 
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histoquímicas com a coloração dupla PAS e Naphtol blue black, a exemplo das pesquisas 

desenvolvidas por Cao et al. (2003), Domínguez, Moreno e Cejudo (2004), Park et al. (2007), 

Vuosku et al. (2010) e Almeida et al. (2012), uma vez que foi enfatizado o monitoramento da 

presença ou ausência de MCP e/ou alterações no potencial morfogênico em microplantas do 

grupo A em relação às plântulas dos grupos BI e BII.  

Com relação às análises morfofisiológicas os valores obtidos das microplantas do 

grupo A e das plântulas do grupo BII foram apresentados em médias reais para os parâmetros 

Número de Folhas (NF), Comprimento da Parte Aérea (CPA), Número de propágulos (NP), 

Número de Raízes (NR), Comprimento das raízes (CR) e calculados o desvio padrão. Os 

dados observados foram expressos em folhas.microplanta-1, cm.microplanta-1, 

propágulos.microplanta-1, cm.microplanta-1, raízes.microlanta-1 e cm.microplanta-1, 

respectivamente.  

Cabe salientar que, devido à elevada heterogeneidade dos comprimentos radiculares 

observados por plântula e microplanta, determinou-se as médias reais para cada uma delas, 

por meio das quais foi obtida uma média geral representativa para estes grupos (ANEXOS D 

e E). 

Para os parâmetros qualitativos radiculares Tipo Morfológico (TM) e Ramificação 

atribuíram-se G ou F (Grossas ou Finas) e + ou – (presente ou ausente), respectivamente, 

cujos dados foram discriminados.  

Para as análises realizadas nas amostras teciduais de folhas, raízes e bases caulinares 

das microplantas do grupo A e das plântulas do grupo BI à detecção de substâncias ergásticas, 

as intensidades das respostas obtidas por meio da atribuição dos valores (-), (+), (++) e (+++) 

(ausente, reduzido, moderado e elevado, respectivamente) foram alterados a uma escala 

qualitativa ordinal, respectivamente 1, 2, 3 e 4 e aplicada a análise não paramétrica de 

Wilcoxon-Mann-Whitney (SIEGEL, 1957; SIEGEL; CASTELLAN, 1988; DISTEL; 

HUDSON, 2001; SVENSSON, 2001) para a determinação do nível de significância 

observado entre os grupos analisados, bem como a obtenção das medianas para as análises 

comparativas entre os grupos A e BI. Para tanto, os dados qualitativos ordinais foram 

analisados no programa estatístico SAS® (Statistical Analysis System) (SAS INSTITUTE, 

1993). 
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4 RESULTADOS  

4.1 Detecção do processo de senescência (microplantas do grupo A vs plântulas do grupo 

BI) 

4.1.1 Análise histológica  

4.1.1.1 Folhas  

As análises histológicas efetuadas nas secções transversais dos terços medianos 

foliares (Figura 8) evidenciaram que todas as microplantas (grupo A) apresentaram mesofilo 

homogêneo contendo células em vias de MCP e consequente ampliação dos espaços 

intercelulares, resultantes do processo de lise total ou parcial das paredes celulares destas 

células, caracterizando um parênquima lacunoso (Figuras 8 A-C), enquanto que as plântulas 

do grupo BI não evidenciaram o processo de MCP, portanto, o mesofilo homogêneo não foi 

caracterizado como lacunoso (Figuras 8 D-F).  

Todas as células das epidermes e hipodermes adaxial e abaxial, do parênquima 

clorofiliano e da bainha dos feixes vasculares colaterais das microplantas (grupo A) 

apresentaram uma ou mais das seguintes características relacionadas ao processo de MCP: 

condensação do núcleo e/ou citoplasmática, retração ou autólise da membrana plasmática com 

ou sem degradação da parede celular, caracterizando a ocorrência de senescência em todas as 

folhas das microplantas analisadas (Figuras 8 A-C). Além disso, por vezes, foram observadas 

sinuosidades marcantes nas paredes celulares das células clorofilianas (Figura 8 B), no 

entanto, a ocorrência de cloroplastos em processo degenerativo foi detectada com frequência 

(Figura 8 C). Estes eventos não foram observados nas células de todos os tecidos foliares das 

plântulas do grupo BI, as quais apresentaram paredes celulares íntegras, núcleos não 

condensados e sem a retração e/ou autólise da membrana plasmática (Figuras 8 D-F).  

As paredes periclinais das células epidérmicas em ambas as superfícies adaxial e 

abaxial nas microplantas (grupo A) apresentaram-se mais espessas em relação ao observado 

nas plântulas (grupo BI), sendo a maior espessura observada nas células epidérmicas adaxiais 

(Figuras 8 A, B, D, E, F).  
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Figura 8 – Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes. A e B. Células em vias do processo de MCP em 
microplantas do grupo A. C. Detalhe do mesofilo contendo células em processo de MCP, com 
destaque à lise total das paredes celulares, o desenvolvimento de lacunas e a degeneração dos 
cloroplastos. D-F. Ausência do processo de MCP nas células de todos os tecidos nas secções foliares 
efetuadas em plântulas do grupo BI, destacando a presença de cloroplastos íntegros. Ed = Epiderme 
adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Me = Mesofilo; BE = Bainha Esclerenquimática; Ba = Bainha do 
feixe; Xi = Xilema; Fl = Floema; Fi = Fibras; setas laranjas = condensação do núcleo; setas cor-de-
rosa = retração da membrana plasmática; setas verdes = processo de lise das paredes celulares; setas 
pretas = sinuosidade da parede celular; setas brancas = cloroplastos; asteriscos pretos = condensação 
do citoplasma; asteriscos vermelhos = desenvolvimento de amplos espaços intercelulares. Figuras A, 
B, D e E: Barras = 50 µm; Figuras C e F: Barras = 10 µm 
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4.1.1.2 Raízes  

As análises histológicas efetuadas nos terços medianos radiculares seccionados 

transversalmente (Figura 9) evidenciaram que todas as microplantas do grupo A apresentaram 

intenso processo oxidativo do tecido epidérmico e do tecido adjacente, frequentemente 

constituído por uma camada de células parenquimáticas, e da exoderme pluriestratificada, 

ocasionando a ruptura das células destes tecidos (Figuras 9 A, B). As células parenquimáticas 

corticais mais externas apresentaram-se histologicamente sem anomalias (Figuras 9 A, B), no 

entanto, observou-se o desenvolvimento de espaços intercelulares no córtex mais interno, 

adjacente ao cilindro vascular, em decorrência do intenso processo de MCP, que foi 

acompanhado pela degeneração das paredes celulares (Figuras 9 A, C). Estas células 

apresentaram uma ou várias das seguintes características relacionadas ao processo de MCP: 

condensação do núcleo e/ou citoplasmática, retração da membrana plasmática com ou sem 

lise da parede celular, indicando a ocorrência de senescência em todas as raízes das 

microplantas analisadas (Figuras 9 A-C). Estes eventos não foram observados no cilindro 

vascular. As análises histológicas efetuadas nestas estruturas em plântulas do grupo BI não 

evidenciaram o processo oxidativo das células dos tecidos epidérmicos, da camada adjacente 

constituída de células parenquimáticas, bem como da exoderme pluriestratificada (Figuras 9 

D, E). Além disso, todos os tecidos radiculares não apresentaram células em vias do processo 

de MCP, com paredes celulares íntegras, núcleos não condensados e sem a retração e/ou 

autólise da membrana plasmática (Figuras 9 D-F).  
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Figura 9 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de raízes de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes. A e B. Oxidação e ruptura das células do tecido 
epidérmico, de células parenquimáticas e da exoderme, bem como a elevada incidência de células 
parenquimáticas corticais internas em processo de MCP. C. Detalhe das células parenquimáticas 
corticais internas em vias do processo de MCP. D-F. Células normais em todos os tecidos radiculares 
de plântulas do grupo BI, sem evidências de MCP. Ep = Epiderme; CE = Córtex Externo; CI = Córtex 
Interno; ME = Medula Esclerenquimática; setas vermelhas = células em vias de MCP; setas azuis = 
processo oxidativo; seta vermelha = ausência de processo oxidativo; seta branca = raiz lateral; setas 
laranja = condensação do núcleo; asteriscos pretos = condensação do citoplasma; setas cor-de-rosa = 
retração da membrana plasmática; setas verdes = processo de lise das paredes celulares; seta preta = 
nucléolo; asteriscos vermelhos = estrato de células parenquimáticas; asteriscos azuis = exoderme; 
asterisco laranja = desenvolvimento de amplos espaços intercelulares. Figuras A e D: Barras = 100 
µm; Figura B, E e F: Barras = 50 µm; Figura C: Barra = 10 µm 
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4.1.1.3 Bases caulinares  

As análises histológicas longitudinais efetuadas nas bases caulinares contendo o 

meristema apical caulinar (Figura 10) evidenciaram que na extremidade distal em todas as 

microplantas do grupo A analisadas, as células iniciais meristemáticas do ápice caulinar não 

apresentaram células em via de MCP, com paredes celulares íntegras e sem a retração e/ou 

autólise da membrana plasmática. No entanto, ainda na região distal, este evento pôde ser 

observado nas células parenquimáticas adjacentes às CPPs (células pré procambiais) e 

localizados abaixo das células meristemáticas apicais caulinares (Figuras 10 A-C). Estas 

células apresentaram núcleos mais evidentes que o normal e densos à coloração com o azul de 

toluidina, sugerindo a ocorrência de condensação da cromatina, bem como algumas células 

apresentaram a retração da membrana plasmática e uma elevada densidade citoplasmática 

(Figura 10 C).  

As análises histológicas efetuadas na região distal das plântulas do grupo BI também 

evidenciaram paredes celulares íntegras e a ausência de retração e/ou autólise da membrana 

plasmática nas células iniciais meristemáticas dos ápices caulinares, nas células 

parenquimáticas, nos traços de cordões de CPPs, bem como nos centros meristemáticos 

originados a partir de divisões periclinais das CPPs (Figuras 10 D-F). No entanto, nas células 

da camada externa destes centros meristemáticos, bem como nas células parenquimáticas 

adjacentes detectou-se a ocorrência de núcleos proeminentes, condensados e 

morfologicamente alongados, sugerindo a ocorrência do processo de MCP (Figura 10 F).  
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Figura 10 - Fotomicrografias de secções longitudinais da região distal de bases caulinares das microplantas do 
grupo A (A-C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes. A. Vista geral da região distal das 
bases caulinares das microplantas do grupo A. B. Células iniciais meristemáticas apicais do ápice 
caulinar sem evidência do processo de MCP. C. Detalhe de células parenquimáticas em vias do 
processo de MCP. D. Vista geral da região distal das bases caulinares das plântulas do grupo BI. E. 
Detalhe das células iniciais meristemáticas do ápice caulinar sem evidências do processo de MCP. F. 
Indícios do processo de MCP em células parenquimáticas e em células da camada externa de centros 
meristemáticos localizados nesta região, destacando-se a presença de núcleos proeminentes, 
condensados e morfologicamente alongados. RPBI = Região Proximal da Bainha foliar Interna; 
RPBE = Região Proximal da Bainha Foliar Externa; Mac = Meristema apical caulinar; setas verdes = 
traços de cordões de CPPs; setas vermelhas = feixes vasculares; setas pretas = divisões celulares; 
setas cor-de-rosa = retração da membrana plasmática; asteriscos vermelhos = células da camada 
externa dos centros meristemáticos; asteriscos pretos = condensação do citoplasma. Figura A: Barra 
= 0,5 mm; Figuras B e E: Barras = 10 µm; Figura C e F: Barra = 50 µm; Figura D: Barra = 100 µm 

 

Na região proximal das bases caulinares (Figura 11), as secções longitudinais 

efetuadas em microplantas do grupo A evidenciaram a ocorrência mais acentuada do processo 
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de MCP nas células parenquimáticas (Figuras 11 A, B) em relação ao observado na região 

distal destas estruturas, evento não observado nas análises histológicas efetuadas nesta mesma 

região em plântulas do grupo BI (Figuras 11 D, E).  

Na região proximal das bainhas foliares mais externas das microplantas do grupo A, 

além do processo de MCP, também foi observado intenso processo oxidativo nas paredes 

celulares das células parenquimáticas, as quais apresentaram sinuosidades pronunciadas 

(Figura 11 C). Já nas estruturas correspondentes das plântulas do grupo BI, este evento não foi 

observado (Figura 11 F). 
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Figura 11 - Fotomicrografias de secções longitudinais da região proximal de bases caulinares das microplantas 
do grupo A (A-C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes. A. Vista geral da região 
proximal em microplantas do grupo A com elevada incidência do processo de MCP nas células 
parenquimáticas. B. Detalhe de uma célula parenquimática em estádio final do processo de MCP, 
destacando-se a lise completada parede celular. C. Células parenquimáticas localizadas na região 
proximal das bainhas foliares mais externas das microplantas em processo de MCP e com intensa 
oxidação das paredes celulares. D. Vista geral da região proximal em plântulas do grupo BI. E. 
Detalhe da região proximal com destaque à integridade das células parenquimáticas. F. Células 
parenquimáticas íntegras em evidência, localizadas na região proximal das bainhas foliares mais 
externas das plântulas. TP = Traços procambiais; setas vermelhas = células em vias do processo de 
MCP; setas laranjas = condensação do núcleo; setas cor-de-rosa = retração da membrana plasmática; 
setas pretas = sinuosidade da parede celular; setas azuis = oxidação das paredes celulares; seta 
branca = metaxilema; asterisco preto = condensação do citoplasma; asterisco vermelho = células 
parenquimática. Figura A: Barra = 50 µm; Figuras B e C: Barras = 10 µm; Figuras D e F: Barras = 
10 µm 
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4.1.2 Análise histoquímica- fragmentação do DNA 

4.1.2.1 Folhas 

A reação TUNEL efetuada nas secções histológicas transversais dos terços medianos 

foliares das microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BI) (Figuras 12, 13) evidenciaram que 

ambas as epidermes e hipodermes (adaxial e abaxial), o mesofilo, as bainhas dos feixes 

vasculares, o xilema e o floema das microplantas (grupo A) apresentaram elevada incidência 

de células que reagiram positivamente, identificando a ocorrência de fragmentação do DNA e, 

portanto, em vias do processo de MCP (Figuras 12 C; 13 C), enquanto que este evento não foi 

observado nas células de todos os tecidos foliares das plântulas do grupo BI, os quais 

reagiram negativamente à reação (Figuras 12 F; 13 F). Além disso, ambas as paredes celulares 

anticlinais e periclinais das células do mesofilo, bem como das células epidérmicas adaxial e 

abaxial, das bainhas esclerenquimáticas dos feixes vasculares, das células xilemáticas das 

microplantas (grupo A) evidenciaram intensa auto-fluorescência com a reação TUNEL 

(Figuras 12 A, C; 13 A-C). Este evento foi mais discreto para estas estruturas nas plântulas 

(grupo BI) analisadas, no entanto, as células parenquimáticas do mesofilo apresentaram 

cloroplastos com emissão mais intensa de auto-fluorescência em relação ao observado nestas 

organelas nas microplantas do grupo A, que foi consideravelmente reduzida (Figuras 12 e 13). 
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Figura 12 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes submetidas à reação TUNEL para a detecção de 
células com fragmentação do DNA (MCP). A. Secção histológica de microplanta do grupo A 
utilizada como controle negativo (-). B. Secção histológica de microplanta utilizada como controle 
positivo (+). C. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica de microplanta do grupo A, 
evidenciando a fragmentação do DNA nas células de todos os tecidos e a intensa fluorescência nos 
núcleos. Observar em A e C a intensa auto-fluorescência nas paredes celulares das células do 
mesofilo, das células epidérmicas adaxial e abaxial, bem como das células das bainhas 
esclerenquimáticas e xilemáticas, e a reduzida fluorescência nos cloroplastos em A, B e C. D. Secção 
histológica de plântula do grupo BI utilizada como controle negativo (-). E. Secção histológica de 
plântula do grupo BI utilizada como controle positivo (+). F. Reação TUNEL aplicada sobre as 
secções histológicas de plântulas do grupo BI, evidenciando a ausência da fragmentação do DNA nas 
células em todos os tecidos analisados. Observar em A e C a discreta auto-fluorescência nas paredes 
celulares epidérmicas adaxial e abaxial, bem como nas paredes celulares das bainhas 
esclerenquimáticas e a intensa fluorescência proveniente dos cloroplastos em D, E e F. Ed = 
Epiderme adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; Me = 
Mesofilo; BE = Bainha Esclerenquimática; Fl = floema; Xi = Xilema; setas brancas = cloroplastos. 
Figuras A-F: Barras = 100 µm 
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Figura 13 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes submetidas à reação TUNEL para a detecção de 
células com fragmentação do DNA (MCP). A. Secção histológica de microplanta do grupo A 
utilizada como controle negativo (-). B. Secção histológica de microplanta do grupo A utilizada como 
controle positivo (+). C. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica em microplanta do grupo 
A, evidenciando a fragmentação do DNA nas células de todos os tecidos e a intensa fluorescência nos 
núcleos. Observar em A, B e C a intensa auto-fluorescência nas paredes celulares anticlinais e 
periclinais das células epidérmicas adaxial e abaxial, bem como a reduzida emissão de fluorescência 
nos cloroplastos. D. Secção histológica de plântula do grupo BI utilizada como controle negativo (-). 
E. Secção histológica de plântula do grupo BI utilizada como controle positivo (+). F. Reação 
TUNEL aplicada sobre secção histológica em plântula do grupo BI, evidenciando a ausência da 
fragmentação do DNA nas células em todos os tecidos analisados. Observar a discreta auto-
fluorescência nas paredes celulares epidérmicas adaxial e abaxial, bem como nas paredes celulares 
das bainhas esclerenquimáticas e a intensa fluorescência proveniente dos cloroplastos em D, E e F. 
Ed = Epiderme adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; 
Me = Mesofilo; FV = Feixe Vascular; setas brancas = cloroplastos. Figuras A-F: Barras = 100 µm 

 

4.1.2.2 Raízes  

As secções histológicas transversais dos terços medianos radiculares das microplantas 

do grupo A e plântulas do grupo BI submetidas à reação TUNEL (Figura 14) evidenciaram 

que as células exodérmicas, as células parenquimáticas do córtex externo e interno, as células 

endodérmicas e pericíclicas, as células do protoxilema, do floema e da medula 

esclerenquimática das microplantas (grupo A) reagiram positivamente, com fragmentação do 

DNA e, portanto, em vias do processo de MCP (Figuras 14 C, F). Entretanto, este foi um 

evento escasso nas células de todos os tecidos radiculares das plântulas do grupo BI e 

observados nas células epidérmicas e células dos mesmos tecidos das raízes das microplantas 

positivas à reação (Figuras 14 I, L).  

O tecido epidérmico e o tecido adjacente, constituído por células parenquimáticas, 

com frequência não foram evidenciados nas secções histológicas radiculares das microplantas 
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(grupo A), em decorrência ao intenso processo oxidativo relatado nas análises histológicas 

específicas à identificação do processo de MCP (Figuras 9 A, B).  

A presença de células positivas à reação TUNEL com núcleos disformes também foi 

comumente observada nas análises histológicas radiculares das microplantas do grupo A 

(Figura 14 F) e, tanto a camada de células parenquimáticas adjacente à epiderme, bem como 

as células da exoderme e da endoderme evidenciaram a presença de auto-fluorescência das 

paredes celulares com a reação TUNEL (Figuras 14 A-D). Esta reação, quando aplicada nas 

secções histológicas radiculares das plântulas do grupo BI, não detectou a ocorrência de 

núcleos disformes, mas uma eventual localização periférica do DNA fragmentado e adjacente 

à carioteca (Figura 14 L). Nestas plântulas, as paredes celulares das células epidérmicas, das 

células parenquimáticas adjacente à epiderme, das células exodérmicas e endodérmicas 

apresentaram auto-fluorescência (Figuras 14 G-L), no entanto, a intensidade da emissão de 

fluorescência foi consideravelmente inferior nas células endodérmicas das plântulas (grupo 

BI) (Figuras 14 J-L) em relação às células do tecido correspondente das microplantas (grupo 

A) (Figuras 14 D, E). 
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Figura 14 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de raízes de microplantas do grupo A (A-
F) e de plântulas do grupo BI (G-L) de B. gasipaes submetidas à reação TUNEL para a detecção de 
células com fragmentação do DNA (MCP). A. Secção histológica dos tecidos radiculares externos de 
microplantas do grupo A utilizada como controle negativo (-). B. Secção histológica dos tecidos 
radiculares externos de microplantas do grupo A utilizada como controle positivo (+). C. Reação 
TUNEL aplicada sobre secção histológica contendo o tecido radicular externo em microplanta do 
grupo A, evidenciando a fragmentação do DNA nas células esclerenquimáticas e parenquimáticas do 
córtex externo, bem como a intensa fluorescência nos núcleos. Observar a auto-fluorescência nas 
paredes celulares dos estratos de células esclerenquimáticas em A, B e C. D. Secção histológica dos 
tecidos radiculares internos de microplantas do grupo A utilizada como controle negativo (-). E. 
Secção histológica dos tecidos radiculares internos de microplantas do grupo A utilizada como 
controle positivo (+). F. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica contendo os tecidos 
radiculares internos em microplanta do grupo A evidenciando a fragmentação do DNA nas células 
de todos os tecidos. Destaque para a presença de um núcleo disforme (canto superior direito) e a 
auto-fluorescência nas paredes celulares das células endodérmicas em D e E. G. Secção histológica 
dos tecidos radiculares externos de plântulas do grupo BI utilizada como controle negativo (-). H. 
Secção histológica dos tecidos radiculares externos de plântulas do grupo BI utilizada como controle 
positivo (+). I. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica contendo o tecido radicular externo 
em plântula do grupo BI, evidenciando a presença escassa de células com fragmentação do DNA. J. 
Secção histológica dos tecidos radiculares internos de plântulas do grupo BI utilizada como controle 
negativo (-). K. Secção histológica dos tecidos radiculares internos de plântulas do grupo BI 
utilizada como controle positivo (+). L. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica contendo 
os tecidos radiculares internos em plântula do grupo BI evidenciando a presença reduzida de células 
com fragmentação do DNA. Destaque para um núcleo com localização periférica do DNA 
fragmentado e adjacente à carioteca (canto superior direito). Ep = Epiderme; Ex = Exoderme; CE = 
Córtex Externo; CI = Córtex Interno; En = Endoderme; Pe = Periciclo; Px = Protoxilema; Mx = 
Metaxilema; Fl = Floema; ME = Medula Esclerenquimática; asteriscos = células parenquimáticas. 
Figuras A-F: Barras = 100 µm; Ampliações das figuras F e L: Barra = 10 µm 
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4.1.2.3 Bases caulinares  

A reação TUNEL efetuada nas secções histológicas longitudinais das bases caulinares 

das microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BI) (Figura 15) evidenciaram a elevada 

presença de células que reagiram positivamente nas microplantas (grupo A), tanto na região 

distal, que contém o meristema apical caulinar (Figura 15 C), como na região proximal destas 

estruturas (Figura 15 I), enquanto que nas plântulas do grupo BI a ocorrência de células 

marcadas positivamente foi escassa em ambas as regiões distal e proximal (Figuras 15 F, K). 

Na região distal das bases caulinares das microplantas (grupo A) e plântulas (grupo 

BI), este evento foi observado nas células iniciais meristemáticas dos ápices caulinares e nas 

células dos traços de cordões de CPPs (Figuras 15 C, F), ao passo que na região proximal 

reagiram positivamente as células parenquimáticas e as células procambiais (Figuras 15 I, L), 

evidenciando a fragmentação do DNA das células destes tecidos e, portanto, em vias do 

processo de MCP. No entanto, nas células positivas à reação das plântulas (grupo BI) este 

evento ocorreu esporadicamente e com intensidade mais fraca (Figuras 15 C, F, I, L), em 

decorrência à reduzida fluorescência proveniente do núcleo (Figuras 15 F, L) em relação ao 

observado para as microplantas (grupo A) (Figuras 15 C, I). 

A auto-fluorescência também foi observada nas paredes celulares dos traços de 

cordões de células pré-procambiais e procambiais nas bases caulinares das microplantas do 

grupo A e plântulas do grupo BI, sendo que este evento foi mais intenso nas paredes celulares 

destas estruturas nas plântulas analisadas (Figuras 15 A, D, G, J, L). 
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Figura 15 – Fotomicrografias de secções longitudinais nas regiões distal (RD) e proximal (RP) das bases caulinares de 

microplantas do grupo A (A-C e G-I) e de plântulas do grupo BI (D-F e J-L) de B. gasipaes submetidas à 
reação TUNEL para a detecção de células com fragmentação do DNA (MCP). A. Secção histológica da região 
distal de microplantas do grupo A utilizada como controle negativo (-). Observar a reduzida auto-fluorescência 
nas paredes celulares dos traços de cordões de CPP. B. Secção histológica da região distal de microplantas do 
grupo A utilizada como controle positivo (+). C. Reação TUNEL aplicada sobre secção histológica contendo a 
região distal em microplanta do grupo A, evidenciando a elevada presença de células com fragmentação do 
DNA. D. Secção histológica da região distal de plântulas do grupo BI utilizada como controle negativo (-). 
Observar a auto-fluorescência nas paredes celulares dos traços de cordões de CPPs. E. Secção histológica da 
região distal do grupo BI utilizada como controle positivo (+). F. Reação TUNEL aplicada sobre secção 
histológica contendo a região distal em plântula do grupo BI evidenciando a presença escassa de células com 
fragmentação do DNA e a discreta fluorescência proveniente dos núcleos. G. Secção histológica da região 
proximal de microplantas do grupo A utilizada como controle negativo (-). Observar a reduzida auto-
fluorescência nas paredes celulares dos traços de células procambiais. H. Secção histológica da região proximal 
de microplantas do grupo A utilizada como controle positivo (+). I. Reação TUNEL aplicada sobre a região 
proximal em microplanta do grupo A evidenciando a elevada presença de células com fragmentação do DNA. 
J. Secção histológica da região proximal de plântula do grupo BI utilizada como controle negativo (-). Observar 
a auto-fluorescência nas paredes celulares dos feixes vasculares e das células parenquimáticas. K. Secção 
histológica da região proximal de plântula do grupo BI utilizada como controle positivo (+). L. Reação TUNEL 
aplicada sobre secção histológica contendo a região proximal em plântula do grupo BI evidenciando a presença 
reduzida de células com fragmentação do DNA, a discreta fluorescência proveniente dos núcleos e a auto-
fluorescência nas paredes celulares dos traços de células procambiais e das células parenquimáticas. RD = 
Região Distal; RP = Região proximal; TPP = Traços de cordões de células Pré-Procambiais; TP = Traços de 
células Procambiais; FV = Feixe Vascular; CP = Células Parenquimáticas; MAC = Meristema Apical Caulinar; 
PF = Primórdios Foliares. Figuras A-L: Barras = 100 µm 
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4.1.3 Análise histoquímica – substâncias ergásticas 

4.1.3.1. Folhas  

Os testes histoquímicos realizados em secções transversais do terço mediano das 

folhas evidenciaram que apenas uma das microplantas do grupo A (microplantas com oito 

anos em cultivo com reguladores de crescimento) analisadas reagiu positivamente ao reagente 

de Lugol à detecção de amido (Tabela 1 e Figuras 16 A, B). Quando o teste foi aplicado em 

plântulas do grupo BI (plântulas com um ano de cultivo em meio isento de reguladores de 

crescimento), todas as amostras reagiram positivamente, revelando uma coloração preta nas 

células parenquimáticas do mesofilo e nas células da bainha do feixe colateral da nervura 

central (Tabela 1 e Figuras 16 C, D).  

 

Tabela 1 - Valores qualitativos atribuídos de acordo com a intensidade das respostas aos testes histoquímicos 
aplicados à detecção de amido, lipídeos, proteínas totais e compostos fenólicos em secções 
transversais realizadas no terço mediano de folhas de microplantas do grupo A e de plântulas do 
grupo BI de B. gasipaes (GA= grupo A e GBI= grupo BI) 

             

Repetições 

 Substâncias ergásticas 

 amido  lipídeos totais  proteínas totais  compostos fenólicos 

 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  - + + +  + + + + +  - -  + + + + 

R2  - + + +  + + + + +  - -  + + + + + 

R3  + + + +  + + + + +  - -  + + + + + 

R4  - + + +  + + + + +  - -  + + + + + 

R5  - + + +  + + + + +  - -  + + 

R6  - + + +  + + + + +  - -  + + + + 

R7  - + + +  + + + + +  - -  + + + 

R8  - + + +  + + + + +  - -  + + + + + 

             
- (ausente), reduzido (+), moderado (++), elevado (+++). 
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Figura 16 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A 
e B) e de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com reagente de Lugol para detecção 
de amido. A e B. Ausência de amiloplastos nas folhas das microplantas. C e D. Detalhe das células 
da bainha do feixe vascular e das células parenquimáticas clorofilianas das plântulas do grupo BI, 
que reagiram fortemente ao Lugol. Ed = Epiderme adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme 
adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; Me = Mesofilo; BE = Bainha Esclerenquimática; Ba = Bainha do 
feixe; Xi = Xilema; Fl = Floema; Fi = Fibras; setas vermelhas = compostos fenólicos. Figuras A-D: 
Barras = 50 µm 

 

Todas as secções foliares das microplantas (grupo A) coradas com Sudan black B para 

a detecção de lipídeos totais evidenciaram elevado conteúdo desta substância no interior dos 

cloroplastos, caracterizado pela forte coloração preta observada (Tabela 1 e Figuras 17 A-C), 

ao passo que a reação efetuada em plântulas do grupo BI evidenciou a presença moderada 

desta substância ergástica no interior da organela (Tabela 1 e Figuras 17 D-F). Estas análises 

também evidenciaram similaridade em relação ao conteúdo lipídico presente na cutícula das 

células epidérmicas das superfícies adaxial e abaxial das microplantas do grupo A (Figuras 17 

B, C), ao passo que para as plântulas do grupo BI foi observado maior conteúdo lipídico na 

cutícula das células epidérmicas da superfície adaxial em relação à superfície abaxial (Figuras 

17 E, F).  
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Figura 17 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes coradas com Sudan black B para detecção de 
lipídeos totais. A. Vista geral do feixe vascular colateral da nervura central em microplantas do grupo 
A, evidenciando a elevada presença de lipídeos no interior dos cloroplastos. B e C. Superfícies 
adaxial e abaxial em microplantas do grupo A, destacando a similaridade à presença de lipídeos na 
cutícula, bem como a elevada presença de lipídeos no interior dos cloroplastos. D. Vista geral da 
região do feixe vascular colateral da nervura central em plântulas do grrupo BI evidenciando a 
presença moderada de lipídeos nos cloroplastos. E e F. Detalhes das superfícies adaxial e abaxial das 
folhas do grupo BI, com destaque ao maior conteúdo lipídico na cutícula das células epidérmicas 
abaxiais. Cut = Cutícula; Ed = Epiderme adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme adaxial; 
Hb = Hipoderme abaxial; Me = Mesofilo; BE = Bainha Esclerenquimática; Ba = Bainha do feixe; Xi 
= Xilema; Fl = Floema; Fi = Fibras; setas vermelhas = lipídeos. Figuras A e D: Barras = 50 µm; 
Figuras B, C, E e F: Barras = 10 µm 
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Os testes histoquímicos realizados para a detecção de proteínas totais com o reagente 

Aniline blue black foram negativos para ambas as secções foliares das microplantas do grupo 

A e das plântulas do grupo BI, visto que a reação positiva revelaria uma coloração azul claro a 

escuro ou ainda, uma coloração azul esverdeada, conforme evidenciado nas paredes 

secundárias das células das fibras dos feixes vasculares (bainhas esclerenquimáticas) 

adjacentes ao xilema (Figuras 18 A, C). 

 

Figura 18 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A 
e B) e de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com Aniline blue black para detecção 
de proteínas totais. A. Região do feixe vascular colateral da nervura central em microplanta do grupo 
A evidenciando ausência de proteinoplastos e conteúdo proteico localizado nas bainhas 
esclerenquimáticas adjacentes ao xilema. B. Detalhe das células do mesofilo da microplanta isentas 
de proteinoplastos. C. Região do feixe vascular colateral da nervura central em plântula do grupo BI 
evidenciando ausência de proteinoplastos, mas com conteúdo proteico nas bainhas 
esclerenquimáticas adjacentes ao xilema. D. Células do mesofilo da plântula e isenta de 
proteinoplastos. Ed = Epiderme adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; Ba = Bainha do feixe vascular; 
BE = Bainha Esclerenquimática; Me = Mesofilo; setas azuis = cloroplastos; setas cor-de-rosa = 
retração da membrana plasmática. Figuras A e C: Barras = 50 µm; Figura B e D: Barras = 10 µm 

 

As secções foliares das microplantas do grupo A coradas com reagente Cloreto férrico 

para a detecção de compostos fenólicos evidenciaram elevado conteúdo desta substância 

ergástica nas células parenquimáticas do mesofilo em seis, das oito microplantas analisadas 

(Tabela 1 e Figuras 19 A, B) e depositados nas paredes celulares periclinais e anticlinais das 
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células em ambos os tecidos epidérmicos, nas células do mesofilo, nas células da bainha do 

feixe vascular e nas células do xilema e do floema (Figuras 19 A, B). Esta reação positiva foi 

detectada pela forte coloração preta proporcionada pela aplicação do reagente Cloreto férrico, 

o que não pode ser observado nos demais tecidos destas estruturas, exceto nas duas amostras 

foliares restantes, cujo conteúdo fenólico foi reduzido (Tabela 1) e evidenciado também nas 

paredes periclinais externas dos tecidos epidérmicos adaxial e abaxial, bem como 

esparsamente no interior das células do mesofilo e em suas paredes primárias. As secções 

foliares das plântulas do grupo BI submetidas a esta reação evidenciaram moderado conteúdo 

de compostos fenólicos nas células parenquimáticas do mesofilo em cinco, das oito plântulas 

analisadas (Tabela 1 e Figuras 19 C, D) e depositados nas paredes celulares das células do 

mesofilo, nas paredes celulares periclinais e anticlinais das células da bainha do feixe 

vascular, na camada mais externa de células da bainha esclerenquimática, bem como nas 

paredes celulares das células do xilema e do floema (Figuras 19 C, D).  

As demais amostras foliares das plântulas apresentaram reduzido conteúdo fenólico 

(Tabela 1) e limitado às paredes celulares primárias das células clorenquimáticas e, por vezes, 

em seu interior.  
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Figura 19 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A 
e B) e de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com Cloreto férrico para a detecção 
de compostos fenólicos. A. Vista geral do terço mediano de folha de microplanta do grupo A, 
destacando a presença elevada de compostos fenólicos nas paredes celulares das células epidérmicas, 
das células do mesofilo e do feixe vascular colateral da nervura central. B. Detalhe da intensa 
deposição desta substância nas paredes celulares primárias das células parenquimáticas do mesofilo 
em microplanta do grupo A. C. Região do feixe vascular colateral da nervura central destacando a 
reduzida presença de compostos fenólicos em plântula do grupo BI. D. Detalhe da reduzida presença 
de compostos fenólicos nas paredes celulares do mesofilo em plântula do grupo BI. Ed = Epiderme 
adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; Me = Mesofilo; 
BE = Bainha Esclerenquimática; Ba = Bainha do feixe vascular; Xi = Xilema; Fl = Floema; FVA = 
Feixe Vascular Anfivasal; setas vermelhas = compostos fenólicos; setas azuis = cloroplastos. Figura 
A: Barra = 100 µm; Figuras B e D: Barras = 50 µm; Figura C: Barra = 10 µm 

 

4.1.3.2 Raízes 

Os testes histoquímicos realizados nas secções transversais dos terços medianos 

radiculares das microplantas do grupo A para a detecção de amido com o reagente Lugol não 

detectaram esta substância em sete das oito microplantas analisadas (Tabela 2 e Figuras 20 A, 

B). A única reação positiva (uma microplanta) (Tabela 2) evidenciou a presença de 

amiloplastos somente nas células parenquimáticas corticais mais internas. Quando o teste foi 

aplicado nestas estruturas para as plântulas do grupo BI, observou-se a ausência desta 

substância ergástica em todas as amostras analisadas (Tabela 2 e Figura 20). 
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Nas secções radiculares com o desenvolvimento de ramificação (raízes laterais), o 

teste histoquímico com o reagente Lugol não identificou a presença de amiloplastos em 

ambos os grupos analisados (A e BI).  

 

Tabela 2 - Valores qualitativos atribuídos de acordo com a intensidade das respostas aos testes histoquímicos 
aplicados à detecção de amido, lipídeos, proteínas totais e compostos fenólicos em secções 
transversais realizadas no terço mediano de raízes de microplantas do grupo A e de plântulas do 
grupo BI de B. gasipaes (GA= grupo A e GBI= grupo BI) 

             

Repetições 

 Substâncias ergásticas 

 amido  lipídeos totais  proteínas totais  compostos fenólicos 

 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  - -  + +  - -  + + + - 

R2  - -  + + + +  - -  + + + + + 

R3  - -  + + + +  - -  + + + + + 

R4  - -  + + + -  + + -  + + + 

R5  + + + -  + + + +  - -  + + + 

R6  - -  + + + +  - -  + + + + + 

R7  - -  + + + +  + + + -  + + + + + 

R8  - -  + + + +  - -  + + + + + 

             
- (ausente), reduzido (+), moderado (++), elevado (+++). 
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Figura 20 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A 
e B) e de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com reagente de Lugol para detecção 
de amido. A-B. Ausência de amiloplastos em microplantas do grupo A. C-D. Reação negativa para o 
amido em de plântula do grupo BI. Ep = Epiderme; Ex = Exoderme; CE = Córtex Externo; CI = 
Córtex Interno; CV = Cilindro Vascular; Pe = Periciclo; En = Endoderme; Mx = Metaxilema; Px = 
Protoxilema; Fl = Floema; ME = Medula Esclerenquimática; Ep = Epiderme; Ex = Exoderme; CE = 
Córtex Externo CI = Córtex Interno; CV = Cilindro Vascular; End = Endoderme; Mx = Metaxilema; 
setas azuis = processo oxidativo; asteriscos vermelhos = células parenquimáticas. Figuras A e C: 
Barras = 50 µm; Figura B: Barra = 100 µm; Figura D: Barra = 10 µm 

 

O emprego do reagente Sudan black B revelou elevado conteúdo lipídico nas raízes 

em sete, das oito microplantas do grupo A analisadas (Tabela 2), caracterizado pela coloração 

preta localizada nas paredes celulares das células do estrato epidérmico em processo 

oxidativo, da camada de células parenquimáticas, dos primeiros estratos da exoderme, da 

endoderme e do periciclo (Figura 21 A, C, D). Além disso, abundantes elaioplastos foram 

observados no interior das células parenquimáticas, adjacentes à epiderme, no interior das 

células exodérmicas (Figura 21 A), no entanto, a maior incidência desta substância ergástica 

ocorreu no interior das células parenquimáticas corticais mais internas (Figuras 21 B, C) e a 

menor incidência foi observada nas células do periciclo, do xilema e do floema (Figuras 21 C, 

D). Apenas uma microplanta apresentou reduzido conteúdo lipídico no sistema radicular nos 

mesmos tecidos supracitados (Tabela 2). 
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A aplicação do teste em plântulas do grupo BI revelou reduzido conteúdo lipídico nas 

raízes em sete, das oito plântulas analisadas (Tabela 2 e Figuras 21 E-H) e detectados no 

interior das células epidérmicas, exodérmicas, parenquimáticas corticais internas e externas, 

endodérmicas, protoxilemáticas e esclerenquimáticas da medula (Figuras 21 E-H). A reação 

também foi positiva às paredes celulares das células da exoderme (Figura 21 E) e apenas uma 

única plântula não evidenciou conteúdo lipídico nos tecidos radiculares (Tabela 2). Cabe 

salientar que, nas secções radiculares das microplantas do grupo A que evidenciaram o 

desenvolvimento de ramificação (raízes laterais), constatou-se elevado conteúdo lipídico 

(elaioplastos) tanto no interior das células na região de conexão vascular, bem como no 

interior das células parenquimáticas corticais destas novas estruturas (Figura 22 A). O teste 

foi negativo à detecção desta substância ergástica nas raízes laterais em desenvolvimento nas 

secções histológicas efetuadas em plântulas do grupo BI (Figura 22 F). 
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Figura 21 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A-D) e de 
plântulas do grupo BI (E-H) de B. gasipaes coradas com Sudan black B para detecção de lipídeos totais. A. 
Vista geral da epiderme, da camada de células parenquimáticas e da exoderme em microplanta do grupo A. B. 
Detalhe do córtex interno, destacando o elevado conteúdo de elaioplastos. C. Região do córtex interno e do 
cilindro vascular em microplanta do grupo A. D. Detalhe das células do xilema e do floema em microplanta do 
grupo A com conteúdo lipídico. E. Vista geral da epiderme e da região cortical externa em plântula do grupo BI. 
F. Detalhe da deposição de lipídeos nas paredes celulares e no interior das células exodérmicas. G. Córtex 
interno com poucos elaioplastos intracelulares. H. Destacando a presença de esparsos elaioplastos nas células 
dos tecidos do cilindro vascular. Ep = Epiderme; Ex = Exoderme; CE = Córtex Externo CI = Córtex Interno; En 
= Endoderme; Pe = Periciclo; Px = Protoxilema; Mx = Metaxilema; MxI = Metaxilema Imaturo; Fl = Floema; 
ME = Medula Esclerenquimática; setas azuis = lipídeos em paredes celulares oxidadas; setas vermelhas = 
elaioplastos; setas verdes = deposição de lipídeos em paredes celulares; asteriscos vermelhos = células 
parenquimáticas. Figuras A, D, F, G e H: Barras = 10 µm; Figuras B, C e E: Barras = 50 µm 
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Figura 22 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A) 
e de plântulas do grupo BI (B) de B. gasipaes com desenvolvimento de ramificação (raízes laterais) e 
coradas com Sudan black B para detecção de lipídeos totais. A. Elevada presença de elaioplastos 
intracelulares na região de conexão vascular e no parênquima cortical das raízes laterais em 
microplantas do grupo A. B. Reação negativa para a presença de lipídeos em raiz de plântula do 
grupo BI em processo rizogênico. CV = Cilindro Vascular; RCV = Região de Conexão Vascular; RL 
= Raiz Lateral; setas vermelhas = elaioplastos. Figuras A, e B: Barras = 100 µm 

 

Os testes histoquímicos efetuados para detecção de proteínas totais nas raízes com o 

reagente Aniline blue black foram negativos para seis microplantas do grupo A (Tabela 2), 

sendo que nas duas restantes, observou-se, respectivamente, moderado e elevado conteúdo 

protéico, evidenciado pela coloração azul-esverdeada com o uso deste reagente. (Tabela 2 e 

Figuras 22 A-D). Cabe salientar que, normalmente, as paredes secundárias espessadas 

(exoderme, xilema e medula esclerenquimática), bem como o núcleo das células 

meristemáticas reagiram positivamente ao Aniline blue black (Figuras 22 A, C, H). Neste 

contexto, considerou-se como resultado positivo para fins estatísticos apenas a presença de 

proteinoplastos ou outras estruturas protéicas (Figuras 22 B, D). 

Nas raízes destas microplantas, os proteinoplastos foram identificados no núcleo das 

células da medula esclerenquimática adjacente ao xilema, ao floema e no interior das células 

floemáticas (Figura 23 C), sendo que também observou-se a presença de abundantes 

estruturas protéicas filamentosas aglomeradas nas células parenquimáticas corticais internas e 

nas células do metaxilema em três, das oito microplantas analisadas (Tabela 2 e Figuras 23 B, 

D). Quando o teste histoquímico foi efetuado em plântulas do grupo BI, observou-se a 

ausência de proteínas totais em todas as amostras analisadas (Tabela 2 e Figuras 23 E-H), 

evidenciado pela ausência da coloração azul-esverdeada com o uso do reagente.  

Em ambos os grupos (A e BI), não foi detectada a presença de proteínoplastos nas 

secções radiculares com o desenvolvimento de ramificação (raízes laterais). 



 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A-D) e de 
plântulas do grupo BI (E-H) de B. gasipaes coradas com Aniline blue black para a detecção de proteínas totais. 
A. Vista geral do tecido epidérmico e do córtex mais externo em microplanta do grupo A. B. Detalhe das células 
parenquimáticas corticais internas em microplantas (grupo A) contendo estruturas protéicas filamentosas 
aglomeradas. C. Detalhe da medula esclerenquimática e das células do xilema e do floema em microplantas do 
grupo A. D. Medula esclerenquimática contendo estruturas protéicas filamentosas aglomeradas. E-H. Ausência 
de proteinoplastos intracelulares em todos os tecidos radiculares. Ep = Epiderme; asterisco vermelho = camada 
de células parenquimáticas; Ex = Exoderme; CE = Córtex Externo CI = Córtex Interno; En = Endoderme; CV = 
Cilindro vascular; Pe = Periciclo; Px = Protoxilema; Mx = Metaxilema; Fl = Floema; ME = Medula 
Esclerenquimática; RL = Raiz Lateral; setas vermelhas = estruturas protéicas filamentosas; setas verdes = 
conteúdo protéico nas paredes celulares; setas cor-de-rosa = conteúdo protéico no núcleo; setas azuis = 
proteinoplastos. Figuras A, B, E e G: Barras = 100 µm; Figuras C, D e H: Barras = 50 µm; Figura F: Barra = 10 
µm 
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Em relação à detecção de compostos fenólicos com o emprego de Cloreto férrico, 

verificou-se que seis, das oito microplantas do grupo A analisadas apresentaram elevado 

conteúdo fenólico nas raízes seccionadas, evidenciado pela coloração marrom escura ou preta, 

particularmente nas células epidérmicas, que manifestaram intensa deposição de fenóis, 

característico de processo oxidativo (Tabela 2 e Figuras 24 A-C). 

Novamente, as células parenquimáticas corticais internas reagiram positivamente à 

aplicação dos testes histoquímicos, evidenciando forte presença de compostos fenólicos nas 

paredes celulares, sendo que este evento também foi observado nas células da endoderme 

(Figuras 24 A-C), nos estratos celulares mais externos da medula esclerenquimática e nas 

paredes celulares secundárias do metaxilema, cuja deposição ocorreu de forma simétrica e 

intercalada com regiões sem a presença desta substância (Figura 24 C). Apenas duas 

microplantas apresentaram quantidade reduzida desta substância ergástica nestes tecidos 

(Tabela 2), sendo que a maior ocorrência foi observada nos estratos celulares mais externos da 

medula esclerenquimática e nas células epidérmicas. Quando o teste foi aplicado nas 

estruturas radiculares das plântulas do grupo BI, verificou-se que sete, das oito amostras 

analisadas, apresentaram moderado conteúdo fenólico nas raízes seccionadas, mas sem 

evidências de processo oxidativo nas células do tecido epidérmico, evidenciado pela discreta 

coloração marrom a preta detectada nas paredes celulares anticlinais externas das células 

epidérmicas e nas paredes celulares das células parenquimáticas corticais mais internas 

(Tabela 2 e Figuras 24 D-F). Eventualmente, esta reação foi positiva no interior das células 

(Figuras 24 E e F) e apenas uma plântula não evidenciou a presença de compostos fenólicos 

(Tabela 2). 

Todas as raízes das microplantas (grupo A) que apresentaram o desenvolvimento de 

ramificação (raízes laterais) apresentaram moderado a elevado conteúdo fenólico nas células 

dos feixes vasculares das raízes laterais e em parte de suas células parenquimáticas corticais 

nestas novas estruturas (Figura 25 A). Com freqüência, também foram observados 

cloroplastos no interior das células parenquimáticas corticais das raízes laterais (Figura 25 A) 

e nas células parenquimáticas corticais mais internas das raízes que as originaram. Todas as 

raízes das plântulas do grupo BI com desenvolvimento de ramificação (raízes laterais) 

evidenciaram elevado conteúdo fenólico nestas novas estruturas, os quais se restritingiram às 

células dos feixes vasculares das raízes laterais e parcialmente nas células parenquimáticas 

corticais (Figura 24 B).  
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Figura 24 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A-
C) e de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes coradas com Cloreto férrico para a detecção de 
compostos fenólicos. A. Células do tecido epidérmico com intensa deposição de fenóis em 
microplantas do grupo A. B. Vista geral da raiz em microplanta (grupo A) com destaque à elevada 
presença de compostos fenólicos nas células parenquimáticas corticais internas e nos tecidos do 
cilindro vascular. C. Detalhe do tecido parenquimático cortical interno e do cilindro vascular 
contendo intensa deposição de fenóis nas paredes celulares. D. Células do tecido epidérmico de 
plântulas do grupo BI sem evidências da deposição de fenóis. E e F. Presença moderada de conteúdo 
fenólico nas paredes celulares e no interior das células exodérmicas, parenquimáticas corticais 
internas e endodérmicas em plântulas do grupo BI. Ep = Epiderme; Ex = Exoderme; CI = Córtex 
Interno; En = Endoderme; Pe = Periciclo; Px = Protoxilema; Mx = Metaxilema; Fl = Floema; ME = 
Medula Esclerenquimática; setas azuis = deposição de fenóis nas paredes celulares; setas vermelhas 
= conteúdo fenólico intracelular; asterisco vermelho = camada de células parenquimáticas. Figura A: 
Barra = 100 µm; Figuras B, D e E: Barras = 10 µm; Figuras C e F: Barras = 50 µm 
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Figura 25 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A) 
e de plântulas do grupo BI (B) de B. gasipaes com desenvolvimento de ramificação (raízes laterais) e 
coradas com Cloreto férrico para a detecção de compostos fenólicos. A. Presença moderada de 
conteúdo fenólico nas células dos feixes vasculares das raízes laterais e em parte de suas células 
parenquimáticas corticais em microplanta do grupo A. Destaque à presença de cloroplastos no 
interior destas novas estruturas. B. Presença de elevado conteúdo fenólico nas células dos feixes 
vasculares das raízes laterais e em parte das células parenquimáticas corticais em plântulas do grupo 
BI. ME = Medula esclerenquimática; Mx = Metaxilema; Fl = Floema; RCV = Região de Conexão 
Vascular; PP = Procâmbio Proliferado; Co = Córtex das raízes laterais; FV = feixe Vascular; RL = 
Raiz Lateral; setas vermelhas = compostos fenólicos; setas azuis = cloroplastos. Figuras A e B: 
Barras = 100 µm 

 

4.1.3.3 Bases caulinares  

As análises histoquímicas para a detecção de amido com o reagente Lugol efetuadas 

nas bases caulinares das microplantas do grupo A seccionadas longitudinalmente foram 

positivas em sete, das oito amostras analisadas (Tabela 3), evidenciando elevado conteúdo de 

amiloplastos nas células parenquimáticas da região distal onde se encontra o meristema apical 

caulinar (Figura 26 A), bem como na região proximal destas estruturas em sete, das oito 

microplantas analisadas (Figura 26 B). Os amiloplastos observados apresentaram-se 

comumente agrupados e com a coloração cinza clara ou escura (Figuras 26 A, B). Resultados 

semelhantes foram observados com as plântulas do grupo BI, as quais também apresentaram 

elevado conteúdo amiláceo em ambas as regiões distal e proximal das bases caulinares em 

todas as amostras analisadas (Tabela 3 e Figuras 26 C, D). 

A reação para amido foi positiva em todas as bases caulinares das plântulas (grupo BI) 

seccionadas longitudinalmente (Tabela 3), evidenciando elevado conteúdo de amiloplastos 

nas células parenquimáticas da região distal (Figuras 26 A-D), bem como na região proximal 

destas estruturas em sete, das oito microplantas analisadas (Figuras 26 E, F). Os amiloplastos 
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observados apresentaram-se agrupados ou isolados e com a coloração cinza clara ou escura 

(Figuras 26 E, F).  

Na extremidade proximal foliar (bainha), tanto interna, quanto externa, na região 

distal das amostras analisadas em ambos os grupos (A e BI) não foram detectados. 

 

Tabela 3 - Valores qualitativos atribuídos de acordo com a intensidade das respostas aos testes histoquímicos 
aplicados à detecção de amido, lipídeos, proteínas totais e compostos fenólicos em secções 
transversais realizadas no terço mediano de raízes de microplantas do grupo A e de plântulas do 
grupo BI de B. gasipaes (GA= grupo A e GBI= grupo BI) 

             

Repetições 

 Substâncias ergásticas 

 amido  lipídeos totais  proteínas totais  compostos fenólicos 

 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  + + + + + +  + + + + +  - +  + + + + 

R2  + + + + + +  + + + + +  - -  + + + + 

R3  + + + + + +  + + + + +  - -  + + + + 

R4  + + + + + +  + + + + +  + + + -  + + + + 

R5  + + + + +.+  + + + + +  - +  + + + + 

R6  + + + + + +  + + + + +  + + + -  + + + + 

R7  - + + +  + + + + +  - -  + + + + 

R8  + + + + + +  - + +  - -  + + + + 

             
Ausente (-), reduzido (+), moderado (++), elevado (+++). 
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Figura 26 - Fotomicrografias de secções longitudinais das bases caulinares de microplantas do grupo A (A e B) e 
de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com reagente de Lugol para detecção de 
amido. A. Região distal em microplanta do grupo A, destacando o elevado conteúdo de amiloplastos 
agrupados nas células parenquimáticas. B. Detalhe da região proximal em microplanta do grupo A 
evidenciando elevado conteúdo de amiloplastos nas células parenquimáticas. C. Região distal em 
plântula do grupo BI, destacando o elevado conteúdo de amiloplastos isolados ou agrupados no 
interior das células parenquimáticas. D. Detalhe da região proximal em plântula do grupo BI 
evidenciando elevado conteúdo de amiloplastos agrupados ou isolados no interior das células 
parenquimáticas. Setas vermelhas = amiloplastos. Figuras A, B e D: Barras = 10 µm; Figura C: 
Barra = 50 µm  

 

Os testes histoquímicos para detecção de lipídeos totais efetuados nestas estruturas 

com o emprego do reagente Sudan black B foi positivo para sete, das oito microplantas do 

grupo A analisadas (Tabela 3), onde observou-se elevado conteúdo de elaioplastos (coloração 

preta) com pequenas dimensões no interior das células parenquimáticas e pré-procambiais 

(CPPs) localizadas na região distal (Figura 27 A), exceto nas células iniciais meristemáticas 

do ápice caulinar, e a elevada presença de elaioplastos nas células parenquimáticas da região 

proximal das bases caulinares analisadas (Figura 27 B). Quando o teste foi aplicado em 

plântulas do grupo BI, os resultados foram similares àqueles obtidos nas microplantas do 

grupo A, com presença de lipídeos nas células dos traços procambiais em processo de 

diferenciação em elementos vasculares e localizados na região proximal destas bases 

caulinares, no entanto, o conteúdo de elaioplastos observados nas células parenquimáticas em 

ambas as regiões distal e proximal foi discretamente inferior para as plântulas (grupo BI), os 
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quais também apresentaram maiores dimensões (Tabela 3 e Figuras 27 C, D). De forma 

similar ao observado para as microplantas do grupo A, não foi detectada esta substância 

ergástica nas células iniciais meristemáticas do ápice caulinar e o teste foi negativo na 

extremidade proximal das bainhas foliares, tanto internas, quanto externas, na região distal 

das amostras dos grupos A e BI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Fotomicrografias de secções longitudinais das bases caulinares de microplantas do grupo A (A e B) e 
de plântulas do grupo BI (C e D) de B. gasipaes coradas com Sudan black B para detecção de 
lipídeos totais. A. Região distal em microplanta do grupo A, destacando o elevado conteúdo de 
elaioplastos nas células parenquimáticas e nos traços de cordões de CPPs. B. Detalhe da região 
proximal em microplanta do grupo A evidenciando elevado conteúdo de elaioplastos nas células 
parenquimáticas. C. Região distal em plântula do grupo BI, destacando a presença moderada de 
elaioplastos intracelulares no tecido parenquimático. D. Detalhe da região proximal em plântula do 
grupo BI evidenciando a presença moderada de elaioplastos intracelulares no tecido parenquimático 
e traços de procâmbio. TPP = Traços de cordões de células Pré-Procambiais; TP = Traços de células 
Procambiais; setas vermelhas = elaioplastos. Figuras A e D: Barras = 100 µm; Figuras B e C: Barras 
= 50 µm 

 

As análises efetuadas para detecção de proteínas totais nas regiões distal e proximal 

das bases caulinares com o reagente Aniline blue black (Figuras 28 A-H) foi positivo apenas 

para duas microplantas do grupo A (Tabela 3) e localizadas nas bainhas foliares externas e 

internas da região distal das bases caulinares (Figura 28 A). Na região proximal destas 

bainhas mais externas, verificou-se elevado conteúdo de proteinoplastos, bem como estruturas 

protéicas filamentosas aglomeradas no interior das células parenquimáticas, no entanto, nas 
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células parenquimáticas localizadas da região proximal das bainhas mais internas, observou-

se apenas a ocorrência destas estruturas protéicas filamentosas aglomeradas no interior das 

células parenquimáticas e procambiais (Figura 28 A). Cabe salientar que, como o núcleo e/ou 

citoplasma de todas as células iniciais meristemáticas reagiram positivamente ao Aniline blue 

black, bem como aquelas presentes no citoplasma e/ou paredes celulares das CPPs e das 

células procambias (Figura 28), considerou-se como resultado positivo para fins estatísticos 

apenas a presença de proteinoplastos ou outras estruturas protéicas. A presença reduzida dos 

proteínoplastos intracelulares nos traços de células procambiais da região proximal da base 

caulinar em uma única microplanta do grupo A (Figura 28 D) também não foi considerada 

para fins estatísticos. 

A aplicação do teste nas regiões distal e proximal das bases caulinares de plântulas do 

grupo BI foi positivo apenas para duas, das oito amostras analisadas (Tabela 3), as quais 

evidenciaram reduzido conteúdo protéico nas células epidérmicas e parenquimáticas 

localizadas na região proximal das bainhas foliares mais externas (Figura 28 E) e nas células 

meristemáticas apicais caulinares, nas células parenquimáticas e nos traços de cordões de 

CPPs, localizadas na região distal das bases caulinares. (Figuras 28 F-G). Não foram 

detectados proteinoplastos na região proximal das bases caulinares nas plântulas analisadas 

(Tabela 3 e Figura 28 H). 
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Figura 28 - Fotomicrografias de secções longitudinais das bases caulinares de microplantas do grupo A (A-D) e de plântulas 
do grupo BI (E-H) de B. gasipaes coradas com Aniline blue black para a detecção de proteínas totais. A. Elevada 
presença de estruturas protéicas filamentosas em células parenquimáticas na região proximal das bainhas foliares 
mais internas em microplanta do grupo A. B. Ausência de proteinoplastos nas células iniciais meristemáticas do 
ápice caulinar, na região distal em microplanta do grupo A. C. CPPs na região distal em microplanta reagindo 
negativamente à aplicação do corante Aniline blue black. D. Região proximal da base caulinar em microplanta 
(grupo A) com esparsos proteinoplastos. E. Região proximal das bainhas foliares mais externas e internas em 
plântula do grupo BI com destaque à presença de reduzida de proteinoplastos nas células epidérmicas e 
parenquimáticas das bainhas foliares mais externas. F. Região distal em plântula do grupo BI com reduzida 
presença de proteinoplastos nas células iniciais meristemáticas do ápice caulinar. G. Proteinoplastos localizados 
nas células parenquimáticas e procambiais na região distal em plântulas do grupo BI. H. Região proximal em 
plântula (grupo BI) isenta de proteinoplastos. Nu = Núcleo; MAC = Meristema Apical Caulinar; TPP = Traços de 
cordões de células Pré-Procambiais; TP = Traços de células Procambiais; Ep = Epiderme; RPBI = Região 
Proximal das Bainhas mais internas; RPBE = Região Proximal das Bainhas mais externas; setas azuis = 
proteinoplastos; setas vermelhas = conteúdo protéico no citoplasma e/ou núcleo; setas pretas = amilopastos. 
Figuras A-E: Barras = 10 µm; Figuras F-H: Barras = 50 µm 
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Ambas as regiões distal e proximal em todas as bases caulinares das microplantas 

(grupo A) analisadas evidenciaram a presença reduzida de compostos fenólicos para o 

reagente Cloreto férrico, evidenciado pela tonalidade marrom clara a escura nas células 

positivas para esta substância (Tabela 3 e Figuras 29 A-C), enquanto que as plântulas do 

grupo BI apresentaram elevada presença em ambas as regiões e em todas as bases caulinares 

analisadas (Tabela 3 e Figuras 29 D-F).  

Na região distal das microplantas (grupo A), os compostos fenólicos somente foram 

observados no interior das células dos traços de cordões de CPPs e localizados nas paredes 

secundárias (Figura 29 A), ao passo que na região proximal estas substâncias ergásticas foram 

frequentemente detectadas nas células parenquimáticas da periferia das bases caulinares e na 

base das bainhas foliares externas, evidenciando um intenso processo oxidativo nas células 

desta região (Figura 29 C). Nas regiões distal e proximal das bases caulinares das plântulas do 

grupo BI, os compostos fenólicos depositaram-se nas paredes celulares e no interior das 

células parenquimáticas, e nas paredes celulares dos traços de cordões de células procambiais 

(Figura 29 D), os quais também evidenciaram intensa deposição nas células do metaxilema 

(Figura 29 D). Tanto as células parenquimáticas localizadas na periferia das bases caulinares, 

bem como os tecidos das bainhas foliares externas das plântulas deste grupo evidenciaram um 

reduzido processo oxidativo, sendo os compostos fenólicos identificados, particularmente, nas 

paredes celulares (Figura 29 F).  
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Figura 29- Fotomicrografias de secções longitudinais das bases caulinares de microplantas do grupo A (A-C) e 
de plântulas do grupo BI (D-F) de B. gasipaes coradas com Cloreto férrico para a detecção de 
compostos fenólicos. A. Região distal em microplanta do grupo A, destacando a presença reduzida 
de fenóis nos traços de cordões de CPPs. B. Detalhe de células parenquimáticas na região proximal 
em microplanta (grupo A), negativa para o teste histoquímico aplicado. C. Elevado conteúdo 
fenólico em células parenquimáticas da bainha foliar externa na região proximal da microplanta 
(grupo A). D. Região distal em plântula do grupo BI com elevada presença de compostos fenólicos 
nos traços de cordões de células procambiais e nas paredes celulares das células parenquimáticas. E. 
Região proximal em plântula (grupo BI) evidenciando elevado conteúdo fenólico nas paredes 
celulares das células parenquimáticas e nos traços de cordões de células procambiais. F. Forte 
reatividade das células parenquimáticas localizadas na periferia da região proximal em plântula do 
grupo BI. TTP = Traços de cordões de células Pré-Procambiais; TP = Traços de cordões de células 
Procambiais; seta preta = compostos fenólicos em CPPs; setas azuis = conteúdo fenólico nas paredes 
celulares; setas vermelhas = compostos fenólicos intracelulares; setas verdes = conteúdo fenólico nas 
células em processo de diferenciação em metaxilema; setas cor-de-rosa = amiloplastos. Figuras A e 
B: Barras = 50 µm; Figuras C e F: Barras = 10 µm; Figuras D e E: Barras = 100 µm 
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4.1.3.4 Substâncias ergásticas – análise estatística 

As análises comparativas entre as microplantas do grupo A e as plântulas do grupo BI 

de B. gasipaes para os resultados obtidos com os testes histoquímicos aplicados à detecção de 

substâncias ergásticas nas folhas, nas raízes e nas bases caulinares contendo o meristema 

apical estão contidas na figura 30. Os ANEXOS A, B e C discriminam a obtenção dos valores 

das medianas para estas estruturas e originados da escala qualitativa ordinal atribuída à 

intensidade de resultados observados nas folhas, raízes e bases caulinares de ambos os grupos 

e classificados como 1= negativo (-), 2 = reduzido (+), 3 = moderado (++) e 4 = elevado 

(+++).   

Para o amido, o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney detectou diferenças significativas 

(P < 0,001) entre os grupos A e BI somente nas folhas, sendo não significativo nas raízes e 

bases caulinares (Figura 30). Em relação aos lipídios totais, as diferenças foram significativas 

em todas as estruturas avaliadas (P ≤ 0,001) (Figura 30), ao passo que para as proteínas totais, 

não houve diferenças entre grupos (Figura 30). O teste também detectou diferenças 

significativas nas folhas (P < 0,01), nas raízes (P < 0,05) e nas bases caulinares (P < 0,001) 

para a presença de compostos fenólicos (Figura 30). 

Detectou-se maior presença de amido nas folhas das plântulas do grupo BI em relação 

às microplantas do grupo A, no entanto, maior presença de lipídeos totais e de compostos 

fenólicos foi observada nestas estruturas em microplantas do grupo A quando comparados às 

plântulas do grupo BI (Figura 30). Quanto às proteínas totais, as análises não detectaram esta 

substância ergástica nas folhas, nas raízes e nas bases caulinares em ambos os grupos 

analisados, sendo que nas estruturas radiculares, o amido também esteve ausente para os 

grupos A e BI (Figura 30). Ainda em relação às estruturas radiculares, a presença de lipídeos 

totais e de compostos fenólicos foi maior para as microplantas do grupo A quando comparado 

com as plântulas do grupo BI (Figura 30). 

Nas bases caulinares de ambos os grupos (A e BI) observou-se elevada presença de 

amido, enquanto que para os lipídeos totais, as microplantas do grupo A também 

evidenciaram elevada presença desta substância ergástica, mas discretamente superior em 

relação às plântulas do grupo BI, nas quais a presença de lipídeos totais foi moderada (Figura 

30). Finalmente, para os compostos fenólicos, observou-se maior presença desta substância 

ergástica nas plântulas do grupo BI em relação ao observado para as microplantas do grupo A 

(Figura 30).   
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Figura 30 - Análises comparativas entre as microplantas do grupo A (A) e as plântulas do grupo BI (BI) de B. 
gasipaes para os resultados obtidos com os testes histoquímicos aplicados à detecção de amido 
(AM), lipídeos totais (LT), proteínas totais (PT) e compostos fenólicos (CF) nas folhas, nas raízes e 
nas bases caulinares contendo o meristema apical. Os valores das medianas foram obtidos da escala 
qualitativa ordinal atribuída à intensidade de resultados observados nas folhas, raízes e bases 
caulinares de ambos os grupos e classificados como 1= negativo (-), 2 = reduzido (+), 3 = moderado 
(++) e 4 = elevado (+++). ns = não significativo, * = P ≤ 0,05 (significativo 5%), ** = P ≤ 0,01 
(significativo 1%) e *** = P ≤ 0,001 (significativo 0,1%) para a prova não paramétrica de 
Wilcoxon-Mann-Whitney  

 

4.1.4 Análise ultraestrutural  

4.1.4.1 Folhas 

As análises ultraestruturais das secções transversais realizadas no tecido 

parenquimático do mesofilo em microplantas de B. gasipaes com oito anos em cultivo in vitro 

(grupo A) evidenciaram a ocorrência do processo de MCP (Figuras 31 A-E) em todas as 

amostras analisadas. Com frequência observou-se nas células em estádios iniciais do processo 

de MCP a presença de plastoglóbulos osmiofílicos no interior dos cloroplastos, intensa 

desorganização estrutural destas organelas e a ausência de conteúdo amiláceo, tanto nos 

cloroplastos íntegros, como naqueles em processo degenerativo, a retração da membrana 

plasmática, a degeneração de peroxissomos e mitocôndrias, bem como a presença de núcleo 

com intensa condensação da cromatina, adjacente ou não à carioteca (Figuras 31 A, B, C). Em 

todas as amostras foliares destas microplantas (grupo A), a presença de peroxissomos foi 

consideravelmente inferior em relação às mitocôndrias, (Figura 31 C) e todos os núcleos 

apresentaram-se disformes e alongados, no entanto, em estádios mais avançados do processo 

de MCP, evidenciou-se o rompimento da carioteca, promovendo o extravasamento do 

material nuclear, a ruptura do tonoplasto, com subsequente liberação de enzimas responsáveis 

pela degeneração do conteúdo citoplasmático (Figuras 31 C, D, E) e a presença de paredes 

celulares em processo degenerativo, caracterizado pela presença discreta de fenóis, 
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particularmente na lamela média (Figuras 31 C, E). Estes eventos promoveram a ampliação 

dos espaços intercelulares no mesofilo em todas as amostras analisadas. 

Salienta-se que, com frequência, foi observada a presença de vesículas grandes com 

vesículas menores internas no vacúolo destas células parenquimáticas das microplantas do 

grupo A (Figura 31 B). 

Distintamente das análises ultraestruturais efetuadas nas microplantas do grupo A 

(Figuras 31 A-E), todos as células parenquimáticas do mesofilo das plântulas estabelecidas e 

mantidas in vitro por um ano (grupo BI) evidenciaram a presença de células íntegras, sem a 

ocorrência do processo de MCP (Figuras 31 F-J) e, de forma similar ao observado para as 

amostras analisadas em microplantas do grupo A, não detectou-se conteúdo amiláceo no 

interior dos cloroplastos ou no citoplasma destas células parenquimáticas (Figuras 31 A-E), 

no entanto, houve uma eventual ocorrência de plastoglóbulos no interior destas organelas 

(Figura 31 A). Não observou-se a deposição de fenóis nas paredes celulares das amostras das 

plântulas (grupo BI) analisadas (Figuras 31 A-E). 
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Figura 31 - Eletromicrografias de transmissão de secções transversais realizadas no tecido parenquimático do mesofilo em 

microplantas do grupo A (A-E) e plântulas do grupo BI (F-J) de B. gasipaes. A. Plastoglóbulos osmiofílicos no interior 
do cloroplasto. B. Cloroplasto em processo degenerativo,  retração da membrana plasmática e presença de vesículas 
grandes com vesículas menores internas no vacúolo. C. Célula em estádio inicial do processo de MCP, com 
degeneração do núcleo, das mitocôndrias e dos peroxissomos. Destaca-ser a retração da membrana plasmática, a 
condensação da cromatina adjacente à carioteca e a presença de fenóis nas paredes celulares e na lamela média. D. 
Degeneração do cloroplasto e do núcleo com rompimento da carioteca e extravasamento do material nuclear em 
estádios mais avançados do processo de MCP. E. Detalhe de célula em estádio avançado do processo de MCP, com a 
ruptura do tonoplasto, a degeneração das paredes celulares e a discreta deposição de fenóis nestas estruturas e na lamela 
média. F-J. Células parenquimáticas normais do mesofilo de plântulas do grupo BI, com ausência do processo de MCP. 
Destaque para a integridade da carioteca em J. Cl = Cloroplastos; Cli = Cloroplastos íntegros; PC = Parede Celular; Ci 
= Citoplasma; Ve = Vesículas; LM = Lamela Média; Pe = Peroxissomo; Mi = Mitocôndria; N = Núcleo; Nu = 
Nucléolo; V = Vacúolo; To = Tonoplasto; He = Heterocromatina; Eu = Eucromatina; Ca = Carioteca. setas amarelas = 
plastoglóbulos osmiofílicos; setas azuis = retração da membrana plasmática; seta vermelha = membrana plasmática 
íntegra; setas brancas = substâncias fenólicas; setas verdes = rompimento da carioteca; seta laranja = ruptura do 
tonoplasto; seta preta = degeneração do citoplasma; asteriscos brancos = condensação da cromatina. Figuras A, E e F: 
Barras = 1 µm; Figuras B, C, D, G e I: Barras = 2 µm; Figuras H e J: Barra = 0,5 µm 
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4.1.4.2 Raízes 

As análises ultraestruturais das secções transversais realizadas no tecido 

parenquimático cortical interno do terço mediano em raízes de microplantas de B. gasipaes 

com oito anos em cultivo in vitro (grupo A) evidenciaram a ocorrência do processo de MCP 

nas células deste tecido (Figuras 32 A-E) em todas as amostras analisadas, nas quais 

identificou-se o transporte de vesículas entre o citoplasma e o vacúolo partir da invaginação 

do tonoplasto (Figura 32 A), a ruptura do tonoplasto, a degeneração de amiloplastos e a 

intensa condensação da cromatina nuclear na periferia e adjacente à carioteca, antes mesmo 

da ruptura do tonoplasto, em estádios iniciais do processo de MCP (Figuras 32 B, C, D). No 

entanto, a presença de mitocôndrias em processo degenerativo, as quais apresentaram 

pronunciado desarranjo das cristas (Figuras 32 D, E) e a retração da membrana plasmática 

(Figura 32 E) foram eventos comumente detectados nestas células em estádios mais 

avançados do processo de MCP e após a ruptura do tonoplasto (Figura 32 B). Durante estes 

estádios finais, também observou-se a ocorrência de vesículas contendo vestígios 

citoplasmáticos em processo degenerativo (Figuras 32 D, E), algumas originadas a partir da 

extensa retração da membrana plasmática (Figura 32 E). Posteriormente, estas vesículas se 

romperam, liberando o seu conteúdo para o interior da célula (Figura 32 E), característico do 

processo de autólise. Além disso, de forma similar ao observado nas células do mesofilo das 

microplantas deste grupo (A) (Figura 31 C) a presença de peroxissomos foi inferior em 

relação às mitocôndrias, sendo que ambos foram observados em processo degenerativo 

(Figuras 32 D, E) e, com frequência, observou-se a deposição de substâncias fenólicas nas 

paredes celulares nas células em vias do processo de MCP (Figuras 32 A, B). 

As análises ultraestruturais efetuadas no tecido parenquimático cortical interno do 

terço mediano em raízes das plântulas estabelecidas e mantidas in vitro por um ano (grupo BI) 

não evidenciaram células em vias do processo de MCP (Figuras 32 F-J), a presença de 

amiloplastos ou de fenóis nas paredes celulares, no entanto, a presença de cloroplastos foi 

comumente observada nestas células (Figuras 32 F, G).  
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Figura 32 - Eletromicrografias de transmissão de secções transversais realizadas no tecido parenquimático cortical interno das 

raízes de microplantas do grupo A (A-E) e plântulas do grupo BI (F-J) de B. gasipaes. A. Transporte de vesículas 
entre o citoplasma e o vacúolo a partir da invaginação do tonoplasto. B. Células em microplanta do grupo A em 
processo de MCP, destacando o rompimento do tonoplasto e a degeneração de amiloplastos em estádios iniciais 
deste evento. C. Núcleo de uma célula em vias iniciais do processo de MCP com a cromatina condensada e 
adjacente a carioteca. D. Degeneração de amiloplastos e mitocôndrias em estádios mais avançados do processo de 
MCP. E. Estádios mais avançados do processo de MCP destacando a ocorrência de vesícula originária da extensa 
retração da membrana plasmática. F-J. Células parenquimáticas corticais internas das raízes de plântulas do grupo 
BI normais, sem a ocorrência do processo de MCP, com membrana plasmática e organelas íntegras e de núcleos 
sem condensação da cromatina. PC = Parede Celular; Ci = Citoplasma; To = Tonoplasto; Mi = Mitocôndrias; V = 
Vacúolo; Am = amiloplastos; Ve = Vesículas; LM = Lamela média; Ca = Carioteca; N = Núcleo; Nu = Nucléolo; 
He = Heterocromatina; Eu = Eucromatina; EI = Espaço Intercelular. Setas cor-de-rosa = degeneração de 
amiloplastos; setas azuis = retração da membrana plasmática; setas vermelhas = membrana plasmática íntegra; 
setas brancas = substâncias fenólicas; setas laranja = ruptura do tonoplasto; seta preta = vestígios citoplasmáticos; 
seta verde = ruptura da membrana plasmática; asterisco branco = cromatina condensada. Figuras A, C, G, H, I e J: 
Barras = 1 µm; Figuras B, D, E e F: Barras = 2 µm 
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4.1.4.3 Bases caulinares 

As análises ultraestruturais das secções longitudinais realizadas no tecido 

parenquimático localizado na região distal das bases caulinares de microplantas de B. 

gasipaes do grupo A evidenciaram a ocorrência do processo de MCP nas células deste tecido 

(Figuras 33 A-E) em todas as amostras analisadas. Nesta região, a presença de peroxissomos 

foi inferior às mitocôndrias e evidenciados em processo degenerativo no citoplasma, antes 

mesmo da ruptura do tonoplasto (Figura 33 A), salientando-se que também foram detectadas 

células com núcleos em processo degenerativo antes mesmo desta membrana se romper. Após 

a ocorrência da ruptura do tonoplasto (Figuras 33 B, C e D), detectou-se a elevada presença 

de amiloplastos e de mitocôndrias em processo degenerativo (Figuras 33 B, D), a 

condensação da cromatina nuclear, as quais apresentaram disposição periférica e adjacente à 

carioteca (Figura 33 C), a deposição de fenóis durante o processo de degeneração da parede 

celular (Figura 33 D), a retração e degeneração da membrana plasmática (Figuras 33 C, D).  

Numerosas vesículas foram observadas no citoplasma ou dispersas no conteúdo 

vaculolar nestas células durante este evento, com origem a partir da invaginação da membrana 

plasmática (Figuras 33 A, C), as quais, no final do processo de MCP apresentaram vestígios 

citoplasmáticos em seu conteúdo (Figura 33 E). 

As análises ultraestruturais efetuadas no tecido parenquimático localizado na região 

distal das bases caulinares das plântulas estabelecidas e mantidas in vitro por um ano (grupo 

BI) não evidenciaram células em vias do processo de MCP (Figuras 33 F-J), no entanto 

observou-se a presença de numerosos amiloplastos em processo degenerativo no conteúdo 

vacuolar (Figuras 33 F, H), a elevada incidência de compostos fenólicos nas paredes celulares 

(Figuras 33 G-I) e o transporte de vesículas entre o conteúdo citoplasmático e o conteúdo 

vacuolar (Figuras 33 G, H), com origem a partir da invaginação do tonoplasto (Figura 33 G). 
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Figura 33 - Eletromicrografias de transmissão de secções transversais realizadas no tecido parenquimático localizado na região distal 

das bases caulinares em microplantas do grupo A (A-E) e plântulas do grupo BI (F-J) de B. gasipaes. A. Células em 
microplanta do grupo A em vias iniciais do processo de MCP com a presença de peroxissomos em processo degenerativo 
e o transporte de vesículas entre o citoplasma e o vacúolo. B. Degeneração de mitocôndrias e amiloplasto após a ruptura 
do tonoplasto. C. Núcleo com pronunciada condensação periférica da cromatina. Destaca-se a presença de numerosas 
vesículas oriundas da retração da membrana plasmática. D. Degeneração mitocondrial e da parede celular, com ruptura 
do tonoplasto. E. Grande vesícula em célula ao final do processo de MCP. F-J. Células normais em plântulas do grupo BI 
sem a ocorrência do processo de MCP, com membrana plasmática e organelas íntegras e de núcleos sem condensação da 
cromatina. Destaca-se a presença de numerosos amiloplastos em processo degenerativo, o transporte de vesículas a partir 
da invaginação do tonoplasto e a intensa deposição de fenóis nas paredes celulares. PC = Parede Celular; Ci = 
Citoplasma; To = Tonoplasto; Mi = Mitocôndrias; V = Vacúolo; Am = amiloplastos; Ve = Vesículas; LM = Lamela 
média; Ca = Carioteca; N = Núcleo; Nu = Nucléolo; He = Heterocromatina; Eu = Eucromatina; EI = Espaço Intercelular. 
Setas laranja = ruptura do tonoplasto; setas azuis = retração da membrana plasmática; setas vermelhas = membrana 
plasmática íntegra; setas brancas = substâncias fenólicas; seta preta = vestígios citoplasmáticos; asterisco branco = 
cromatina condensada. Figuras A e D: Barras = 1 µm; Figuras B, C, F, G, H, I e J: Barras = 2 µm; Figura E: Barra = 0,5 
µm 
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De forma similar ao observado na região distal das bases caulinares das microplantas 

do grupo A (Figuras 33 A-E), as análises ultraestruturais das secções longitudinais realizadas 

no tecido parenquimático localizado na região proximal das bases caulinares destas 

microplantas (grupo A) também evidenciaram a ocorrência do processo de MCP (Figuras 34 

A-E). Durante todos os estádios deste evento observou-se a retração da membrana plasmática, 

a presença de fenóis nas paredes celulares, a degeneração do núcleo e das numerosas 

mitocôndrias observadas, os quais, muitas vezes, apresentaram-se estruturalmente alongados e 

disformes, sendo que a ocorrência de peroxissomos foi escassa. (Figuras 34 A-E). 

Independente do estádio do processo de MCP observou-se o transporte direto de vesículas 

entre a parede celular e o conteúdo vacuolar disperso no interior da célula após a ruptura do 

tonoplasto, os quais originaram-se da invaginação da membrana plasmática (Figuras 34 B-E), 

no entanto, em estádios mais avançados deste evento, detectou-se o processo degenerativo 

simultâneo da membrana plasmática e da parede celular (Figura 34 C). 

Para as plântulas estabelecidas e mantidas in vitro por um ano (grupo BI), as análises 

ultraestruturais efetuadas nas células parenquimáticas desta região proximal não evidenciaram 

células em vias do processo de MCP (Figuras 34 F-J), no entanto, observou-se numerosos 

amiloplastos em processo degenerativo no conteúdo vacuolar (Figuras 34 F, G), a elevada 

incidência de compostos fenólicos nas paredes celulares (Figuras 34 F, G, I) e o transporte de 

vesículas entre o conteúdo citoplasmático e o conteúdo vacuolar com origem a partir da 

invaginação do tonoplasto (Figura 34 F). 
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Figura 34 – Eletromicrografias de transmissão de secções transversais realizadas no tecido parenquimático localizado na região 

proximal das bases caulinares em microplantas do grupo A (A-E) e de plântulas do grupo BI (F-J) de B. gasipaes. A e 
B. Células em vias iniciais do processo de MCP em microplantas do grupo A com destaque à degeneração das 
organelas, do núcleo, a deposição de fenóis nas paredes celulares e o transporte de vesículas originárias da invaginação 
da membrana plasmática. C e D. Células em estádios mais avançados do processo de MCP, com organelas em 
degeneração após a ruptura do tonoplasto. Destaque ao transporte de vesículas originárias da invaginação da membrana 
plasmática e a presença de fenóis. E. Degeneração de amiloplastos e presença de núcleo disforme após a ruptura do 
tonoplasto. F-J. Células normais em plântulas do grupo BI, sem a ocorrência do processo de MCP, com membrana 
plasmática e organelas íntegras e de núcleos sem condensação da cromatina. Destaca-se a presença de numerosos 
amiloplastos em processo degenerativo, o transporte de vesículas a partir da invaginação do tonoplasto e a deposição de 
fenóis nas paredes celulares. PC = Parede Celular; Ci = Citoplasma; To = Tonoplasto; Mi = Mitocôndrias; V = Vacúolo; 
Am = amiloplastos; Ve e setas pretas = Vesículas; LM = Lamela média; Ca = Carioteca; N = Núcleo; Nu = Nucléolo; 
He = Heterocromatina; Eu = Eucromatina; EI = Espaço Intercelular. Setas laranja = ruptura do tonoplasto; setas azul-
escuras = retração da membrana plasmática; seta azul-clara = degeneração da parede celular e das membranas 
plasmática e vacuolar; setas verdes = invaginação da membrana plasmática; setas vermelhas = membrana plasmática 
íntegra; setas brancas = substâncias fenólicas; asterisco branco = cromatina condensada. Figuras A, B, F-J: Barras = 2 
µm; Figuras C e D: Barras = 1 µm; Figura E: Barra = 0,5 µm 
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4.2 Detecção do processo de habituação (microplantas do grupo A vs plântulas do grupo 

BII) 

4.2.1 Análise morfofisiológica  

As análises morfofisiológicas efetuadas em microplantas do grupo A evidenciaram 

número médio de 3,75 folhas.microplanta-1 (Tabela 2), sendo que três das oito microplantas 

analisadas apresentaram uma ou duas folhas com sintomas de senescência, caracterizada pela 

presença de áreas cloróticas de coloração parda nas lâminas foliares das pinas expandidas 

(Figuras 35 C, D). As demais microplantas analisadas evidenciaram folhas morfologicamente 

normais (Figuras 35 A, B, E).  

O número médio de raízes observado por microplanta foi de 6,13 (Tabela 1), com 

comprimento médio.microplanta-1 de 0,47 a 2,33 cm.microplanta-1 (Tabela 4, ANEXO D), as 

quais apresentaram-se, em sua maioria, morfologicamente finas e ramificadas (cinco 

microplantas) ou grossas e não ramificadas (três microplantas) (Tabela 4). Em relação ao 

comprimento da parte aérea, obteve-se uma média de 10,1 cm.microplanta-1 e o número 

médio de propágulos emitidos foi de 1,25 propágulos.microplanta-1 (Tabela 4), sem a 

evidência de embriões somáticos. Todas as microplantas analisadas apresentaram oxidação da 

extremidade proximal da região basal caulinar, compreendendo a região de emergência 

radicular às bainhas foliares externas mais velhas (Figuras 35 A, B, C, E).  
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Tabela 4 - Médias reais do número de folhas (NF), comprimento da parte aérea (CPA) (cm), número de 
propágulos (NP), do número de raízes (NR), do comprimento radicular (CR) (cm) e caracterização 
do tipo morfológico radicular (TMR) com a presença ou ausência de ramificação para as 
microplantas de B. gasipaes com oito anos de cultivo in vitro (grupo A)  

*Médias.microplanta-1;**Média geral observada 

F = Finas; G = Grossas; DP = Desvio Padrão. 
 

 
Figura 35 - A-D. Microplantas de B. gasipaes estabelecidas e cultivadas in vitro por oito anos (grupo A) e 

submetidas a dois subcultivos anuais em meio de cultura acrescido de ANA e BAP, evidenciando o 
desenvolvimento de estruturas foliares morfologicamente normais ou com sintomas de senescência 
(setas vermelhas) e o desenvolvimento de raízes morfologicamente finas e ramificadas (setas 
pretas) ou grossas e isentas de ramificação (seta verde). Observar a reduzida presença de 
propágulos (seta azul) e a característica oxidação da extremidade proximal da região basal caulinar, 
compreendendo a região de emergência radicular às bainhas foliares externas mais velhas (setas 
laranja). Figuras A-E: Barras = 0,5 cm 

Repetições NF CPA NP NR *CR TMR Ramificação 

R1 5,00 15,00 2,00 6,00 0,47 F Presente 

R2 5,00 12,50 2,00 7,00 1,36 F Presente 

R3 4,00 6,50 1,00 3,00 2,33 G Ausente 

R4 6,00 9,00 1,00 4,00 0,93 G Ausente 

R5 2,00 8,50 1,00 3,00 1,17 G Ausente 

R6 3,00 9,00 1,00 9,00 1,35 F Presente 

R7 3,00 10,50 1,00 8,00 1,44 F Presente 

R8 2,00 9,50 1,00 9,00 1,00 F Presente 

*Média 3,75 10,06 1,25 6,13 **1,26 - - 

DP + 1,48 + 2,62 + 0,46 + 2,53 + 0,53 - - 
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As análises morfofisiológicas efetuadas em plântulas do grupo BII evidenciaram 

número médio de 1,5 folhas.plântula-1 (Tabela 5), as quais não evidenciaram anomalias 

(Figura 36) e com comprimento médio da parte aérea de 13,95 cm.plântula-1. Em relação às 

raízes, o número médio de raízes observado foi de 3,88 raízes.plântula-1, com comprimento 

médio variando de 1,18 a 5,54 cm.plântula-1 (Tabela 5, ANEXO E) e apenas uma, das oito 

plântulas analisadas evidenciou-se morfologicamente grossa e isenta de ramificações (Tabela 

5, Figura 36 C). As demais apresentaram-se finas e ramificadas (Tabela 5, Figuras 36 A, B, 

D).  

Em relação ao número médio de propágulos observados, somente uma plântula 

evidenciou este evento fisiológico, com a emissão de apenas uma destas estruturas (média de 

0,12 propágulos cm.plântula-1) (Tabela 5, Figura 36 D), sem constatação de embriogênese 

somática. 

A incidência de oxidação na extremidade proximal da região basal caulinar, 

compreendendo a região de emergência radicular às bainhas foliares externas mais velhas foi 

escassa entre as plântulas analisadas (Figura 36 C). 

 

Tabela 5 -. Médias reais do número de folhas (NF), comprimento da parte aérea (CPA) (cm), número de 
propágulos (NP), do número de raízes (NR), do comprimento radicular (CR) (cm) e caracterização 
do tipo morfológico radicular (TMR) com a presença ou ausência de ramificação para as plântulas 
de B. gasipaes com um ano de cultivo in vitro (grupo BII)  

*Médias.plântula-1;**Média geral observada 

F = Finas; G = Grossas; DP = Desvio Padrão. 

Repetições NF CPA NP NR *CR TMR Ramificação 

R1 1,00 13,50 0,00 5,00 2,10 F Presente 

R2 1,00 16,00 0,00 3,00 2,17 F Presente 

R3 4,00 15,00 0,00 6,00 2,05 G Ausente 

R4 1,00 14,80 0,00 5,00 1,18 F Presente 

R5 1,00 12,00 0,00 3,00 1,87 F Presente 

R6 1,00 14,50 1,00 5,00 5,54 F Presente 

R7 2,00 10,00 0,00 3,00 2,33 F Presente 

R8 1,00 15,80 0,00 1,00 3,20 F Presente 

*Média 1,50 13,95 0,12 3,88 **2,55 - - 

DP + 1,07 + 2,05 + 0,35 + 1,64 + 1,33 - - 
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Figura 36 - Plântulas de B. gasipaes com um ano de cultivo in vitro (grupo BII) e submetidas a dois subcultivos 
em meio de cultura acrescido de ANA e BAP, evidenciando o desenvolvimento de estruturas 
foliares morfologicamente normais e o desenvolvimento de raízes morfologicamente finas e 
ramificadas (setas pretas). Apenas uma plântula evidenciou o desenvolvimento de raízes grossas e 
isentas de ramificação (seta verde). Um único propágulo foi evidenciado nestas análises (seta azul) e 
foi escassa a incidência de oxidação na extremidade proximal da região basal caulinar, 
compreendendo a região de emergência radicular às bainhas foliares externas mais velhas (seta 
laranja). Figuras A-C: Barras = 0,5 cm 

 

4.2.2 Análise histológica  

4.2.2.1 Folhas  

Histologicamente, não houve diferença entre as epidermes adaxial e abaxial dos terços 

medianos foliares seccionados transversalmente nas oito microplantas (grupon A) analisadas, 

as quais evidenciaram-se isodiamétricas ou discretamente alongadas no sentido periclinal a 

ambas as superfícies e com moderado grau de cutinização (Figuras 37 A-D). Quando as 

análises foram efetuadas em plântulas do grupo BII, observou-se que embora as células 

epidérmicas de ambas as superfícies (adaxial e abaxial) tenham apresentado-se discretamente 

alongadas no sentido periclinal e pouco cutinizadas (Figuras 37 E, F, H), somente o tecido 
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epidérmico abaxial apresentou células com dimensões heterogêneas (Figuras 37 F, H). 

Adicionalmente, as epidermes adaxial e abaxial nas folhas das plântulas (grupo BII) 

apresentaram células discretamente maiores em relação ao observado para as células dos 

tecidos correspondentes das microplantas (grupo A) (Figuras 37 B, C, D, F, H). 

Ambas as hipodermes adaxial e abaxial foliares das microplantas (grupo A) e das 

plântulas (grupo BII) apresentaram-se similares, contendo células parenquimáticas com 

grandes dimensões, paredes celulares primárias delgadas e alongadas periclinalmente (Figuras 

37 A-D, E-H), exceto na superfície abaxial adjacente ao feixe vascular central de seis, das oito 

microplantas (grupo A) analisadas, as quais apresentaram características histológicas de 

células buliformes (Figura 37 A), fato não detectado em plântulas do grupo BII (Figuras 37 E-

H).  

O mesofilo das microplantas do grupo A caracterizou-se como homogêneo e 

constituído por quatro a cinco estratos de células, nos quais, com freqüência, foram 

observados amplos espaços intercelulares resultantes do processo de lise total das células ou 

parcial, naquelas em vias do processo de MCP, constituindo um parênquima lacunoso 

(Figuras 37 B-D), fato também observado nas folhas das demais microplantas destinadas às 

análises histológicas para detectar exclusivamente este tipo de evento (Figuras 8 A-C). Todas 

as microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BII) analisadas evidenciaram mesofilo contendo 

células clorofilianas com paredes celulares primárias delgadas, isodiamétricas ou 

discretamente alongadas no sentido periclinal, tornando-as histologicamente similares às 

células hipodérmicas de ambas as superfícies (Figuras 37 B-D, F-H), no entanto, a presença 

de cloroplastos íntegros e maiores nas células do mesofilo em plântulas do grupo BII 

possibilitou a sua distinção com as células hipodérmicas em ambas as superfícies analisadas 

(Figuras 37 E-H). A presença de cloroplastos íntegros nas plântulas (grupo BII) foi uma 

característica marcante e distintiva daqueles observados nas microplantas (grupo A), os quais, 

quando presentes, apresentaram-se disformes e alongados (Figuras 37 B-D, F-H). No 

mesofilo destas plântulas (grupo BI), também observou-se menor número de estratos celulares 

(três a quatro) quando comparado com as microplantas do grupo A (Figuras 37 B, F). 

Os feixes vasculares colaterais da nervura central (de maior porte) das secções foliares 

das microplantas do grupo A e das plântulas do grupo BII comumente apresentaram estratos 

de células esclerenquimáticas (extensões das bainhas esclerenquimáticas) que se estendem, 

com freqüência, até as epidermes adaxial e abaxial, os quais apresentaram sua maior 

proeminência voltada para a face adaxial (Figuras 37 A, E). Os feixes vasculares menores e 

anfivasais das microplantas (grupo A) evidenciaram-se centralizados no mesofilo e sem a 
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presença de extensões fibrosas em ambas as superfícies (Figuras 37 C, D), ao passo que em 

plântulas (grupo BII) estas estruturas raramente foram detectadas (Figuras 37 E-H). As 

bainhas dos feixes vasculares anfivasais (Figuras 37 C, D) e colaterais (Figura 37 A) das 

microplantas (grupo A) evidenciaram células contendo cloroplastos, e observou-se a presença 

de feixes de fibras avasculares com dimensões reduzidas, centralizados no mesofilo (Figura 

37 B), de forma similar ao observado nas secções histológicas das plântulas do grupo BII 

(Figuras 37 F-H). 
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Figura 37 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de folhas de microplantas do grupo A (A-D) e de 

plântulas do grupo BII (E-H) de B. gasipaes. A. Feixe vascular colateral da nervura central em microplanta do 
grupo A evidenciando a presença de extensões das bainhas esclerenquimáticas até ambas a s epidermes adaxial e 
abaxial. B, C e D. Mesofilo lacunoso e células epidérmicas e hipodérmicas de ambas as superfície, 
discretamente alongadas no sentido periclinal. Destaque à moderada cutinização das células epidérmicas em 
ambas as superfícies e à presença de cloroplastos disformes e alongados. E. Feixe vascular colateral da nervura 
central em plântula do grupo BII evidenciando a presença de extensões das bainhas esclerenquimáticas até 
ambas a s epidermes adaxial e abaxial. B, C e D. Detalhe de células epidérmicas e hipodérmicas de ambas as 
superfícies, discretamente alongadas no sentido periclinal, bem como a presença de cutícula delgada. Ed = 
Epiderme adaxial; Eb = Epiderme abaxial; Hd = Hipoderme adaxial; Hb = Hipoderme abaxial; Me = Mesofilo; 
FVC = Feixe Vascular Colateral; FVA = Feixe vascular Anfivasal; Ba = Bainha do feixe; BE = Bainha 
esclerenquimática; Fi = Fibras; setas verdes = cloroplastos; asteriscos cor-de rosa = Células hipodérmicas 
abaxiais com característica de células buliformes; asteriscos vermelhos – lacunas; asteriscos pretos = xilema; 
asteriscos laranja = floema. Figuras A e E: Barras = 100 µm; Figuras B e F: Barras = 50 µm; Figuras C, D, G e 
H: Barras = 10 µm 
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4.2.2.2 Raízes  

Nas secções transversais efetuadas no terço mediano radicular das microplantas do 

grupo A evidenciou-se intenso processo oxidativo e frequente ruptura da epiderme 

uniestratificada, da camada de células parenquimáticas e da exoderme constituída por dois a 

três estratos de células moderadamente esclerificadas (Figura 38 A), fato não observado nas 

secções efetuadas em plântulas do grupo BII (Figura 38 E), no entanto, de forma similar às 

microplantas (grupo A), observou-se a presença de epiderme uniestratificada e exoderme 

moderadamente esclerificada, com dois a três estratos de células, destacando-se a presença 

frequente de uma camada de células parenquimáticas entre a epiderme e a exoderme (Figura 

38 E).  

As células parenquimáticas do córtex e adjacentes ao esclerênquima (córtex externo) 

das microplantas do grupo A apresentaram-se histologicamente sem anomalias, com 

reduzidos espaços intercelulares (Figura 38 A), os quais tornaram-se amplos no córtex mais 

interno, adjacente ao cilindro vascular, em decorrência ao intenso processo MCP observado 

em todas as raízes analisadas (Figuras 38 B, C). Este evento também ocorreu nas outras oito 

microplantas destinadas às análises histológicas visando à detecção exclusiva do processo de 

MCP (Figura 9 C). A maioria das células parenquimáticas do córtex externo destas 

microplantas, exceto aquelas em vias do processo de MCP, constituiu-se por paredes celulares 

primárias delgadas e isodiamétricas, sendo que as localizadas no córtex mais externo 

evidenciaram dimensões menores em relação àquelas localizadas no córtex mais interno 

(Figuras 38 A-C). Entretanto, as análises realizadas nas células parenquimáticas corticais 

externas (córtex externo), adjacentes à exoderme, e nas células corticais internas (córtex 

interno) e adjacentes à endoderme em plântulas do grupo BII, evidenciaram a ausência de 

anomalias histológicas, com paredes celulares primárias delgadas e isodiamétricas, porém, 

com reduzidos espaços intercelulares no cótex externo, os quais tornaram-se amplos no córtex 

mais interno (Figuras 38 E, F).  

Em ambas as microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BII), as células da endoderme 

apresentaram espessamento tanto nas paredes anticlinais, como nas paredes periclinais interna 

e externa, constituindo o designado espessamento em ‘O’ deste tecido (Figuras 38 C, G). 

Em relação ao sistema de vascularização, o número de pólos de protoxilema 

observados nas microplantas (grupo A) variou em função do diâmetro radicular e a medula 

evidenciou-se constituída por células esclerenquimáticas (Figuras 38C, D), ao passo que a 

maioria das raízes das plântulas (grupo BII) analisadas evidenciaram diâmetro reduzido, 

particularmente em decorrência ao reduzido número de pólos de protoxilema e a medula 
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evidenciou-se constituída por poucas células esclerenquimáticas (Figura 38 G, H). No 

periciclo, estrato mais externo do cilindro vascular, as células apresentaram-se com paredes 

celulares primárias delgadas, isodiamétricas ou discretamente alongadas no sentido periclinal 

à superfície radicular, em ambos os grupos analisados (A e BII) (Figura 38 C, G, H). 

Nas secções radiculares das microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BII) com 

desenvolvimento de ramificação (raízes laterais) (Figuras 39 A-F), constatou-se que estas 

originaram-se a partir da atividade meristemática das células deste tecido, com predomínio de 

divisões periclinais (Figuras 39 B, F). Além disso, em microplantas do grupo A, este evento 

foi acompanhado de intensa presença de conteúdo amiláceo nas células do córtex interno da 

raiz primária (Figura 39 C) e no interior das células meristemáticas das raízes laterais em 

desenvolvimento, as quais apresentaram elevada relação nuclear-citoplasmática (Figura 39 

D). No entanto, não detectou-se a presença de plastídeos no interior das células corticais 

externas e internas da raiz primária (adventícia), bem como no interior das células das raízes 

laterais em desenvolvimento das plântulas (grupo BII) (Figuras 39 E, F). 
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Figura 38 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano de raízes de microplantas do grupo A (A-D) e de 

plântulas do grupo BII (E-H) de B. gasipaes. A. Intenso processo oxidativo na epiderme uniestratificada e nos 
primeiros estratos celulares do córtex interno em raízes do grupo A. Destaque às células parenquimáticas do 
córtex interno, que apresentaram-se maiores que aquelas do córtex externo. B. Células parenquimáticas do 
córtex interno em processo de MCP e ampliação dos espaços intercelulares. C. Endoderme com espessamento 
das paredes anticlinais e periclinais internas e externas (espessamento em “O”) e periciclo contendo células com 
paredes primárias delgadas, isodiamétricas ou discretamente alongadas paralelamente à superfície radicular. D. 
Detalhe da medula contendo células esclerenquimáticas. E. Vista geral de secção radicular em plântula do grupo 
BII, destacando a presença de células íntegras na epiderme e no córtex externo. F. Células corticais internas com 
a presença de espaços intercelulares. G. Endoderme com espessamento das paredes anticlinais e periclinais 
internas e externas (espessamento em “O”) e periciclo contendo células com paredes primárias delgadas, 
isodiamétricas ou discretamente alongadas paralelamente à superfície radicular. G. Detalhe do cilindro vascular, 
destacando a medula esclerenquimática costituída por poucas células. Ep = Epiderme; CV = Cilindro Vascular; 
CE = Córtex Externo; CI = Córtex Interno; EI = Espaço Intercelular; Px = Protoxilema; Mx = Metaxilema; Fl = 
Floema; ME = Medula Esclerenquimática; CI = Córtex Interno; retângulo amarelo = exoderme; setas azuis = 
oxidação; setas cor-de-rosa = retração da membrana plasmática; setas laranja = condensação do núcleo; seta 
preta = nucléolo; setas verdes = degeneração da parede celular; asterisco vermelho = estrato de células 
parenquimáticas; asterisco preto = condensação do citoplasma; asteriscos verdes = desenvolvimento de lacunas; 
asteriscos azuis = endoderme; asteriscos laranja = periciclo. Figuras A e E: Barras = 100 µm; Figuras B-D e F-
H: Barras = 10 µm  
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Figura 39 - Fotomicrografias de secções transversais do terço mediano radicular de microplantas do grupo A (A-
D) e de plântulas do grupo BII (E e F) de B. gasipaes com desenvolvimento de ramificação (raízes 
laterais). A. Raiz adventícia de microplanta do grupo A com desenvolvimento de uma raiz lateral. B. 
Origem da raiz lateral a partir da atividade meristemática das células do periciclo com predomínio de 
divisões periclinais. C. Amiloplastos intracelulares no córtex interno em raiz adventícia. D. 
Amiloplastos no interior das células meristemáticas da raiz lateral em desenvolvimento. E. Raiz 
adventícia de plântula do grupo BII com desenvolvimento de raiz lateral. F. Origem da raiz lateral a 
partir da atividade meristemática das células do periciclo com predomínio de divisões periclinais. 
CV = Cilindro Vascular da raiz adventícia; RL =Raiz lateral; Mx = Metaxilema; Px = Protoxilema; 
setas azuis = amiloplastos; setas laranja = núcleo; setas cor-de-rosa = divisões periclinais das células 
do periciclo; setas verdes = divisões oblíquas das células pericíclicas; asteriscos cor-de-rosa = córtex 
interno da raiz adventícia; asteriscos pretos = endoderme; asteriscos laranja = periciclo; asteriscos 
vermelhos = células meristemáticas. Figuras A e E: Barras = 100 µm; Figuras C, B e D: Barras = 50 
µm; Figura F: Barra = 10 µm  

 

4.2.2.3 Bases caulinares  

As secções longitudinais efetuadas nas bases caulinares das microplantas 

estabelecidas e cultivadas in vitro por oito anos (grupo A) não evidenciaram a presença de 

centros meristemáticos na região distal onde se encontra o meristema apical caulinar (Figuras 

40 A-C). No entanto, traços de cordões de CPPs foram comumente observados nesta região 
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(Figuras 40 A, B, D), e constituídos por células com paredes celulares delgadas, alongadas no 

sentido anticlinal à superfície do meristema apical caulinar (Figuras 40 A, B, D), com 

predomínio de divisões periclinais e originárias da atividade meristemática das CPPs iniciais 

localizadas entre a região meristemática apical (que contém as células iniciais) e o tecido 

meristemático procambial na região distal das bases caulinares seccionadas (Figuras 40 B, D). 

Da mesma forma que o observado para as células dos traços de cordões de CPPs, as células 

iniciais destas estruturas apresentaram paredes celulares delgadas, isodiamétricas e com 

elevada relação nuclear-citoplasmática (Figura 40 D) e originárias das divisões anticlinais das 

CPPs iniciais meristemáticas localizadas entre a região meristemática apical (que contém as 

células iniciais) e o tecido meristemático procambial na região distal (Figura 40 A). A 

atividade meristemática dos traços de cordões de CPPs resultou no desenvolvimento de traços 

de células procambiais, precursores do sistema de vascularização destas microplantas (Figura 

40 A).  

Não observou-se o desenvolvimento de centros meristemáticos unipolarizados ou 

bipolarizados a partir da atividade meristemática das CPPs nestas microplantas (grupo A), 

respectivamente, característico de processos organogênico e embriogênico somático, 

evidenciando que estes diferenciaram-se em células procambiais e, posteriormente, em feixes 

vasculares, os quais foram observados somente na região proximal destas estruturas, em todas 

as amostras analisadas (Figura 40 A).  

Das oito microplantas (grupo A) analisadas, apenas uma apresentou o 

desenvolvimento de uma única gema adventícia, e localizada na periferia entre as regiões 

distal e proximal da base caulinar (Figuras 40 A, E). Embora não se tenha observado o 

processo organogênico inicial, muito provavelmente esta estrutura originou-se da atividade 

meristemática de traços de células procambiais (Figura 40 A) unipolarizados ou da 

unipolarização de centros meristemáticos originados a partir da desdiferenciação e 

transdiferenciação das células parenquimáticas localizadas nesta região. Esta última hipótese 

aparenta ser menos plausível, uma vez que nenhum centro meristemático foi observado nas 

secções histológicas efetuadas na região basal caulinar destas microplantas do grupo A.  

De forma similar ao observado nas CPPs, as células iniciais meristemáticas do ápice 

caulinar das microplantas (grupo A) evidenciaram paredes celulares delgadas, isodiamétricas 

e com elevada relação nuclear-citoplasmática (Figura 40 C), no entanto, esta relação foi 

inferior em relação ao observado nas células deste tecido em plântulas do grupo BII, pois 

nestas últimas os núcleos ocuparam a maior parte do volume destas células (Figura 40 H). Em 

ambos os grupos analisados (grupos A e BII) observou-se que enquanto as CPPs apresentaram 
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predomínio de divisões anticlinais, as células iniciais meristemáticas do ápice caulinar não 

caracterizam um padrão típico de divisão celular (Figuras 40 C, H, I). As análises efetuadas 

na região distal das bases caulinares destas plântulas (grupo BII) (Figuras 40 F-M) também 

evidenciaram a presença de meristemóides originários de divisões celulares 

predominantemente periclinais de CPPs presentes em traços de cordões adjacentes ao 

meristema apical caulinar (Figuras 40 F, G, J). Estes meristemóides, que apresentaram-se 

circundados por um estrato de células maiores e com menor relação nuclear-citoplasmática 

circundando estas estruturas (Figura 40 J), foram observados em unipolarização (centros 

meristemáticos unipolarizados) ou bipolarização (centros meristemáticos bipolarizados) 

respectivamente característicos dos processos diretos (sem formação de calo) de organogênse 

adventícia e de embriogênese somática com origem multicelular (Figuras 40 G, I, J). Ainda 

nesta região, foi observada a presença de CPPs com predomínio de divisões celulares 

anticlinais, que também deram origem aos traços de procâmbio e subsequentes feixes 

vasculares ainda nesta região distal das bases caulinares seccionadas (Figuras 40 F, G). 

Em ambos os grupos analisados (grupos A e BII) detectou-se o desenvolvimento de 

raízes adventícias, comumente localizadas na região proximal das bases caulinares e 

originárias da atividade meristemática das células procambiais, com predomínio de divisões 

periclinais (Figura 41). 
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Figura 40 - Fotomicrografias de secções longitudinais das regiões distal e proximal de bases caulinares em microplantas do grupo A 

(A-E) e plântulas do grupo BII (F-M) de B. gasipaes. A. Vista geral da base caulinar em microplanta do grupo A, 
destacando a presença de traços de cordões de CPPs e de traços de células procambiais na região distal e de traços de 
células procambiais em diferenciação em feixes vasculares na região proximal. Destaque ao desenvolvimento de uma 
gema adventícia na periferia entre as regiões distal e proximal da base caulinar. B. Região meristemática apical caulinar 
na região distal da base caulinar. C. Detalhe das células iniciais meristemáticas do ápice caulinar em microplanta do 
grupo A apresentando moderada relação nuclear-citoplasmática. D. Destacando as células iniciais pré-procambiais e as 
CPPs na região distal destas bases caulinares. E. Detalhe da gema adventícia observada em A. F. Vista geral da base 
caulinar em plântula do grupo BII, destacando a presença de traços de células procambiais em diferenciação em feixes 
vasculares em ambas as regiões distal e proximal. G. Detalhe da região meristemática apical caulinar na região distal da 
base caulinar. H. Células iniciais meristemáticas do ápice caulinar das plântulas (grupo BII) apresentando elevada 
relação nuclear-citoplasmática. I. Organogênese adventícia originária da unipolarização de um meristemóide (centro 
meristemático unipolarizado), destacando o predomínio de divisões periclinais. J e K. Detalhes dos eventos 
morfogênicos evidenciados em F e G com destaque ao desenvolvimento de embriões somáticos no estágio globular por 
meio da bipolarização de meristemóides (centros meristemáticos bipolarizados). L e M. Região proximal da base 
caulinar em plântula do grupo BII com traços de células procambiais originando os elementos de vascularização. MAC = 
Meristema Apical Caulinar; GA = Gema Adventícia; RD = Região Distal; RP = Região Proximal; PF = Primórdios 
foliares; CPP, setas e linhas tracejadas pretas = Células Pré-Procambiais; CMU = Centro Meristemático Unipolarizado; 
CP = Células Parenquimáticas; FV = Feixe Vascular; Mx = Metaxilema; setas brancas = feixes vasculares; setas e linhas 
tracejadas verdes = células iniciais pré-procambiais; seta azul = divisão anticlinal; setas marrom = divisões periclinais; 
setas cor-de-rosa = meristemóides; setas vermelhas = bipolarização de meristemóides; setas amarelas = estabelecimento 
dos pólos caulinares e radiculares; asteriscos vermelhos = primórdios foliares mais internos; asteriscos azuis = 
primórdios foliares mais externos; asteriscos cor-de-rosa = estrato de células externas dos meristemóides. Figuras C, H e 
I: Barras = 10 µm; Figuras D, J, K e M: Barras = 50 µm; Figuras B, E, G e L: Barras = 100 µm; Figura F: Barra = 0,25 
mm; Figura A: Barra = 2 mm 
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Figura 41 - Fotomicrografias de secções longitudinais da região proximal de bases caulinares em microplantas 
do grupo A (A e B) e plântulas do grupo BII (C e D) de B. gasipaes originando raízes adventícias. 
A. Raiz adventícia em microplanta do grupo A originária da atividade meristemática das células 
procambiais. B. Destacando o predomínio de divisões periclinais das células procambiais. C. Raiz 
adventícia em plântula do grupo BII originária da atividade meristemática das células procambiais. 
D. Células procambiais com o predomínio de divisões periclinais. RA = Raiz Adventícia; setas cor-
de-rosa = traços de células procambiais; setas pretas = divisões periclinais; asterisco vermelho = 
tecido parenquimático da região proximal das bases caulinares. Figura A: Barra = 1 mm; Figura C: 
Barra = 100 µm; Figuras B e D: Barras = 50 µm 

 

4.2.3.Análise histoquímica  

4.2.3.1 Bases caulinares 

O teste histoquímico efetuado nas secções longitudinais das microplantas do grupo A 

(Figuras 42 A-C, 43 A-F) e plântulas do grupo BII (Figuras 42 D-I, 43 G-L) utilizando a 

coloração dupla com ácido periódico reativo de Shiff (PAS) e Naphtol blue black evidenciou 

a presença de proteínas nas células iniciais meristemáticas do ápice caulinar localizadas na 

região distal destas estruturas, em ambas as microplantas e plântulas (grupos A e BII, 

respectivamente), no entanto, apenas aquelas presentes nas plântulas (grupo BII) 

apresentaram amido e polissacarídeos no citoplasma, embora distribuídos de forma 

consideravelmente discreta (Figuras 42 A, D). Ainda na região distal, as CPPs das 

microplantas (grupo A) evidenciaram elevado conteúdo protéico e sutilmente inferior ao 

observado nas CPPs das plântulas (grupo BII), sendo que não se identicou a presença de 

outras substâncias ergásticas nas células destas estruturas em ambos os grupos analisados 

(Figuras 42 B, E). 
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Durante o estabelecimento inicial dos meristemóides e centros meristemáticos em 

plântulas do grupo BII, os quais se originaram da atividade meristemática das CPPs, 

observou-se redução do conteúdo protéico e de amido, bem como a presença elevada de 

polissacarídeos, particularmente no interior das células e nas paredes celulares de células da 

camada mais externa dos meristemóides (Figuras 42 F-G). De forma similar, as células 

parenquimáticas adjacentes às CPPs também apresentaram elevada quantidade de 

polossacarídeos e reduzida de amido (Figuras 42 F-G).  

Conforme descrito nas análises histológicas (item 4.2.2.3, Figuras 40 F-K), as CPPs 

da região distal das bases caulinares das plântulas (grupo BII) atuaram como nichos de células 

alvo em três distintas vias morfogênicas: como células multipotentes originando feixes 

vasculares; como pluripotentes originando gemas adventícias (organogênese adventícia) e 

finalmente como células totipotentes com o desenvolvimento de embriões com origem 

multicelular (embriogênese somática), caracterizado pela frequente presença de traços de 

cordões de CPPs bipolarizados (Figuras 42 F, H, I). Os testes histoquímicos evidenciaram que 

à medida que os meristemóides tornaram-se unipolarizados ou bipolarizados por meio de 

divisões periclinais das CPPs das plântulas (grupo BII), respectivamente, originando gemas 

adventícias (centros meristemáticos unipolarizados) e embriões somáticos (centros 

meristemáticos bipolarizados), ocorreu uma pronunciada redução no conteúdo de 

polissacarídeos e de amido no interior destas células, ao passo que o conteúdo protéico 

manteve-se inalterado (Figuras 42 H, I). Os testes histoquímicos evidenciaram ainda a 

presença elevada de proteínas e reduzida de polissacarídeos intracelulares nos feixes 

vasculares localizados na região distal das bases caulinares (grupo BII) e elevada presença de 

substâncias fenólicas nas células em processo de diferenciação de elementos de metaxilema 

(Figura 42 F). 

As secções histológicas da região distal das bases caulinares submetidas ao teste 

histoquímico em microplantas (grupo A) não evidenciaram eventos morfogênicos 

relacionados à organogênese adventícia ou embriogênese somática (Figuras 40 A, B, D; 42 A-

C). Contudo, detectou-se competência à diferenciação das CPPs em células procambiais, nas 

quais se observou a elevada presença de proteínas e esparsa deposição de polissacarídeos no 

interior destas células, que apresentaram-se consideravelmente mais alongadas que as CPPs 

(Figuras 42 A-C).  
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Figura 42 - Fotomicrografias de secções longitudinais das regiões distal de bases caulinares em microplantas do 
grupo A (A-C) e plântulas do grupo BII (D-I) de B. gasipaes submetidas ao teste histoquímico com 
ácido periódico de Schiff e Naphtol blue black para o monitoramento do potencial morfogênico. A. 
Células iniciais meristemáticas do ápice caulinar de microplantas do grupo A, evidenciando somente 
conteúdo protéico. B. Elevado conteúdo protéico no interior das CPPs e reduzido conteúdo protéico e 
de polissacarídeos no interior das células parenquimáticas destas microplantas. C. CPPs em processo 
de diferenciação em células procambiais com elevado conteúdo protéico e discreto conteúdo de 
polissacarídeos. D. Células iniciais meristemáticas do ápice caulinar em plântula do grupo BII com 
elevado conteúdo protéico, e reduzida presença de polissacarídeos e de amido. E. Elevado conteúdo 
protéico nas CPPs e reduzido conteúdo protéico e de polissacarídeos nas células parenquimáticas 
destas plântulas. F. Estádios iniciais das PPCs à diferenciação em centro meristemático, destacando a 
presença de células com elevado conteúdo protéico e polissacarídeos. Destaque ao feixe vascular 
adjacente, em secção longitudinal com elevado conteúdo protéico e presença reduzida de 
polissacarídeos e de fenóis. G. Meristemóide circundado por células com elevado conteúdo de 
polissacarídeos em seu interior e nas paredes celulares. H. Bipolarização de centros meristemáticos 
(embriogênese somática) durante as divisões periclinais das PPCs apresentando células com 
moderado conteúdo protéico e reduzida presença de polissacarídeos. I. Unipolarização de centros 
meristemáticos (organogênese adventícia) durante as divisões periclinais das PPCs apresentando 
células com moderado conteúdo protéico e esparsa presença de amido, destacando a presença de um 
feixe vascular em secção transversal com elevado conteúdo de fenóis nas células condutoras do 
xilema. CCPs = Células Pré-Procambiais; FV = Feixes Vasculares; CM = Centro Meristemático; 
setas vermelhas = proteínas; setas amarelas = amido; setas brancas = polissacarídeos; setas azuis = 
polifenóis; setas pretas = divisões periclinais; linha tracejada vermelha = centro meristemático 
bipolarizado; linha tracejada preta = centro meristemático unipolarizado; asteriscos pretos = células 
parenquimáticas; asteriscos vermelhos = células da camada externa de meristemóide. Figuras A-I: 
Barras = 50 µm  

 

Na região proximal das bases caulinares das microplantas (grupo A) e plântulas 

(grupo BII), as células dos feixes vasculares em diferenciação, apresentaram elevado 
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conteúdo protéico, reduzida presença de polissacarídeos e a ausência de substâncias fenólicas 

(Figuras 43 A, G), ao passo que as células parenquimáticas desta região apresentaram 

moderado conteúdo protéico e elevada presença de polissacarídeos e de amido (Figuras 43 A, 

G).  

As análises histoquímicas permitiram também identificar o desenvolvimento de pró-

embriões originados de divisões assimétricas das células parenquimáticas subepidérmicas na 

região proximal das microplantas do grupo A, por meio do processo de desdiferenciação e 

transdiferenciação destas células e isolados pela presença de polissacarídeos (Figuras 43 B, 

C). No entanto, a ausência de substâncias ergásticas no citoplasma destas células, a presença 

de núcleos disformes (em processo degenerativo) e a retração da membrana plasmática nas 

células destas estruturas evidenciaram a ocorrência do processo de MCP e a inviabilidade dos 

pró-embriões (Figuras 43 B, C).  

Nos tecidos das bainhas foliares localizados mais externamente nesta região proximal 

das bases caulinares (grupo A), o teste histoquímico também evidenciou a presença de MCP, 

com intenso processo oxidativo e degenerativo das paredes celulares, identificado pela 

presença de polifenóis e de polissacarídeos, bem como pela pronunciada retração da 

membrana plasmática (Figuras 43 D-F). Entretanto, nas bainhas foliares mais externas das 

plântulas (grupo BII), foram detectadas células parenquimáticas adjacentes à epiderme abaxial 

com competência embriogênica e pró-embriões viáveis originados diretamente de divisões 

assimétricas destas células (Figuras 43 H-L). Não se observou a presença de fenóis nestas 

estruturas, no entanto, constatou-se intensa presença de amido intracelular e de 

polissacarídeos nos espaços intercelulares durante este evento morfogênico, sendo que a 

ocorrência foi gradativamente maior no sentido da superfície adaxial à superfície abaxial, bem 

como o processo degenerativo do amido foi observado nos estratos de células mais próximos 

a este evento morfogênico (Figuras 43 H-L). Já nos estratos parenquimáticos subepidérmico 

adaxial e no centro desta estrutura, com frequência detectou-se a ocorrência do processo de 

MCP. (Figuras 43 H-K). 
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Figura 43 - Fotomicrografias de secções longitudinais das regiões distal de bases caulinares em microplantas do grupo A (A-
F) e plântulas do grupo BII (G-L) de B. gasipaes submetidas ao teste histoquímico com ácido periódico de Schiff 
e Naphtol blue black, para o monitoramento do potencial morfogênico. A. Elevado conteúdo protéico e esparsos 
amiloplastos nas células dos feixes vasculares e células parenquimáticas com elevado conteúdo de proteínas, de 
amido e de polissacarídeos em microplanta do grupo A. B. Prováveis pró-embriões originados de divisões 
assimétricas das células parenquimáticas subepidérmicas nesta região e isolados pela presença de polissacarídeos. 
C. Detalhe de células e de um pró-embrião em processo de MCP, destacando a ausência de substâncias ergásticas 
intracelulares e a presença de núcleo disforme. D. Vista geral das bainhas foliares externas e internas em 
microplanta do grupo A. E e F. Detalhe das células epidérmicas e parenquimáticas da bainha foliar externa em 
processo de MCP e com intensa deposição de fenóis nas paredes celulares. G. Elevado conteúdo protéico e 
esparsa presença de amido nas células dos feixes vasculares e de células parenquimáticas com elevado conteúdo 
de proteínas, de amido e de polissacarídeos em plântula do grupo BII. H. Vista geral de bainha foliar externa em 
plântula (grupo BII). I. Células parenquimáticas adjacentes à epiderme adaxial da bainha foliar em processo de 
MCP e com reduzida presença de amido em seu interior. J. Células parenquimáticas mais internas desta bainha 
foliar em processo de MCP, com elevado conteúdo amiláceo em início de processo degenerativo. K e L. Células 
parenquimáticas com competência embriogênica e pró-embriões íntegros originados de divisões assimétricas 
destas células adjacentes à epiderme abaxial da bainha foliar. Destaque à intensa degeneração de amiloplastos no 
citoplasma, ao elevado conteúdo protéico, à integridade do núcleo e à deposição de polissacarídeos entre estas 
estruturas. FV = Feixe Vascular; BI = Bainha Interna; BE = Bainha externa; N = Núcleo; EI = Espaço 
Intercelular; Ed = Epiderme adaxial; Eb = epiderme abaxial; setas vermelhas = proteínas; setas amarelas = amido; 
setas verdes = degeneração do amido; setas brancas e asteriscos laranja = polissacarídeos; setas pretas = 
polifenóis; setas cor-de-rosa = retração da membrana plasmática; linha tracejada amarela = pró-embrião em vias 
do processo de MCP; linhas tracejadas pretas = pró-embrião viável; asteriscos pretos = células parenquimáticas. 
Figuras A, C, E, F, G, I, J, K e L: Barras = 50 µm; Figuras B e D: Barras = 100 µm; Figura C: Barras = 200 µm  
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5 DISCUSSÃO  

O processo de senescência foliar em espécies anuais já foi bem caracterizado (GAN, 

2003; WINGLER et al., 2006; LIM; KIM; NAM, 2007), no entanto, pouco se sabe a respeito 

deste evento em espécies perenes (WATSON; RIHA, 2011) como a pupunheira, tanto nos 

sistemas in vivo (WATSON; RIHA, 2011; MUNNÉ-BOSH, 2007), como in vitro (KONAN et 

al., 2010), bem como carecem análises para este evento fisiológico considerando-se o 

organismo como um todo, limitando sobremaneira a determinação da viabilidade das espécies 

mantidas in vitro.  

Neste trabalho, microplantas de pupunheiras estabelecidas e cultivadas in vitro por 

oito anos (grupo A) apresentaram pronunciadas alterações estruturais nas folhas, raízes e 

bases caulinares demonstradas por meio das análises histológicas efetuadas, em relação às 

plântulas estabelecidas e cultivadas in vitro por um ano (grupo BI) em decorrência do 

processo de MCP (Figuras 8-11). Todas as amostras das estruturas foliares, radiculares e das 

bases caulinares destas microplantas (grupo A) apresentaram células em vias de processo de 

MCP, com uma ou mais das seguintes características relacionadas a este evento: condensação 

do núcleo e do citoplasma como descrito por Mccabe e Leaver (2000) e Almeida et al. (2012), 

retração da membrana plasmática, observado por Domínguez, Moreno e Cejudo (2004) e 

Almeida et al. (2012) e com ou sem a ocorrência de degeneração da parede celular, como 

relatado por Jones (2001) (Figuras 8-11). 

Os resultados obtidos nesse trabalho corroboram com os dados relatados por inúmeros 

autores, como por exemplo as análises em microscopia eletrônica de transmissão onde foi 

detectada a ruptura da carioteca (OBARA; KURIYAMA; FUKUDA, 2001; DOMÍNGUEZ; 

MORENO; CEJUDO, 2004), a ocorrência de processo degenerativo das mitocôndrias 

(OBARA; KURIYAMA; FUKUDA, 2001), a ruptura do tonoplasto (JONES, 2001; DOORN, 

2011), a degeneração dos cloroplastos nas estruturas foliares (OBARA; KURIYAMA; 

FUKUDA, 2001; WRIGHT; DOORN; GUNAWARDENA, 2009) e a degeneração das 

paredes celulares (ausentes apenas nas células parenquimáticas localizadas na região distal 

das bases caulinares), durante o processo de MCP (Figuras 31 A-E; 32 A-E; 33 A-E; 34 A-E).  

As análises histológicas evidenciaram, ainda, a ausência do processo de MCP nas 

células meristemáticas apicais caulinares das microplantas do grupo A (Figura 10 B) e das 

plântulas do grupo BI (Figura 10 E), bem como em todas as análises histológicas realizadas 

nas amostras foliares e radiculares das plântulas do grupo BI (Figuras 8 D-F; 9 D-F). No 

entanto, na região distal das bases caulinares destas plântulas mantidas in vitro por um ano 

(grupo BI) detectou-se a presença de núcleos proeminentes, condensados e morfologicamente 
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alongados nas células da camada externa destes centros meristemáticos, bem como nas células 

parenquimáticas adjacentes (Figura 10 F). A reação TUNEL efetuada na região distal destas 

plântulas (grupo BI) corrobora as análises histológicas, evidenciando o processo de MCP nas 

células parenquimáticas e nas células dos traços de cordões de CPPs (Figura 15 F). Embora 

esta reação tenha sido positiva nas raízes das plântulas (grupo BI) (Figuras 14 I, L), este 

evento foi escasso e, nas regiões distal e proximal das bases caulinares, a intensidade da 

fluorescência emitida do núcleo foi consideravelmente fraca nas células iniciais 

meristemáticas do ápice caulinar, nas células parenquimáticas e nas células dos traços pré-

procambiais e procambiais (Figuras 15 F, L), evidenciando que a extensão da fragmentação 

do DNA destas células foi sensivelmente menor (CEITA et al., 2007) em relação ao 

observado nas células das microplantas do grupo A positivas à reação TUNEL (Figuras 15 C, 

I).  

Um incremento na intensidade da fluorescência do núcleo em células em vias do 

processo de MCP foi relacionado aos estádios mais avançados de infecção pelo fungo 

Moniliophthora perniciosade em cacaueiro (Theobroma cação) (CEITA et al., 2007). Neste 

trabalho, a extensa fragmentação do DNA observada no núcleo das células em todos os 

tecidos positivos a reação TUNEL, nas microplantas (grupo A), parece ser mais propriamente 

uma consequência da integração de agentes eliciadores do processo de MCP. Considerando 

que diversos estímulos físicos e químicos promovem a geração de radicais livres, a exemplo 

de radicais de peróxidos (GASPAR et al., 2003) e que o nível de estresse determina o tipo de 

morte celular a ser seguido pela célula (MCP ou necrose) (BREUSEGEM; DAT, 2006; 

REAPE; MOLONY; McCABE, 2008), muito provavelmente, as sucessivas transferências dos 

propágulos ao longo de oito anos em cultivo in vitro, foram fatores estressantes que induziram 

substancial emissão de etileno e de poliaminas, visto que, ambas as substâncias possuem 

como precursor comum o S-adenosil metionina (SAM) (KONAN et al., 2010). O excesso de 

etileno pode ter ativado genes relacionados ao processo de MCP (JONES, 2001; PENNEL; 

LAMB, 1997; BREUSEGEM; DAT, 2006), bem como promovido a síntese elevada de 

poliaminas, causando, assim, possíveis disrupturas epigenéticas e a degeneração de tecidos 

(KONAN et al, 2010). De forma similar ao etileno, o ANA e o BAP acrescidos ao meio de 

cultura, durante os subcultivos periódicos das microplantas (grupo A), podem ter ativado as 

enzimas proteases e caspases, e sinais extracelulares específicos promovendo o influxo de 

cálcio nas células (JONES, 2001), que aumenta consideravelmente durante o estresse 

oxidativo (LECOURIEUX; PUGIN; LEBRUN-GARCIA, 2000) e é um cofator de várias 
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enzimas envolvidas no processo de morte celular, a exemplo das nucleases, caspases, 

calmodulinas, dentre outras (BLUMWALD; AHARON; LAM, 1998).  

Sendo um evento escasso, o processo de MCP não foi identificado nas análises 

ultraestruturais, realizadas nas células parenquimáticas radiculares e nas células 

parenquimáticas das regiões distal e proximal das bases caulinares das plântulas do grupo BI 

(Figuras 32 F-J; 34 F-J). No entanto, a ocorrência do processo de MCP detectado nas 

estruturas radiculares e nas bases caulinares das plântulas do grupo BI submetidas às análises 

histológicas e à reação TUNEL (Figura 10 F; 14 I, L; 15 F, L), parece estar mais propriamente 

relacionado aos eventos de MCP que ocorrem ao longo do tempo de vida das plantas perenes 

em nível tecidual ou de órgãos (MUNNÉ-BOSCH, 2007), e decorrentes dos processos 

inerentes ao desenvolvimento vegetal (CAO et al., 2003; DOORN; WOLTERING, 2004; 

MUNNÉ-BOSCH, 2007; REAPE; MOLONY; McCABE, 2008). 

Como as amostras utilizadas para a reação TUNEL e as análises ultraestruturais foram 

procedentes das mesmas microplantas (grupo A) (item 3.2; Figura 5) e as células de todos os 

tecidos das estruturas analisadas apresentaram a degeneração e condensação do núcleo, já em 

estádios iniciais do processo de MCP (Figuras 31 C; 32 C; 34 A) e marcadas positivamente 

para a reação TUNEL (Figuras 12 C; 13 C; 14 C, F; 15 C, I), pode-se descartar a ocorrência 

do processo de morte celular por necrose, visto que neste tipo de morte celular, a 

fragmentação no DNA pode ocorrer somente em estádios mais avançados (COLLINS et al., 

1992; GOLD, 1994), e é proporcionalmente inferior em relação ao primeiro processo, 

(PENNELL; LAMB, 1997) que ocorre de forma difusa e ao acaso (PALAVAN-UNSAL; 

BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005), bem como, não envolve a condensação do núcleo 

(McCABE; LEAVER, 2000).  

Neste contexto, destaca-se a importância do balanço redox nas células destas 

estruturas em processo de MCP, visto que, muito provavelmente, houve discretos incrementos 

nos níveis fitotóxicos de ROS e insuficientes para matar imediatamente a célula (necrose), 

iniciando, desta forma, uma cascata de transdução de sinais envolvendo interferências com 

outros fitormônios, ácido salicílico, jasmonatos, etileno e óxido nítrico, os quais 

possivelmente, amplificaram ou reduziram a subsequente resposta ou canalizaram as cascatas 

de transduções de sinais através de sensores e alvos transdutores mais específicos para a 

EROS-dependente e MCP relacionada à expressão gênica (BREUSEGEM; DAT, 2006). 

Em estruturas foliares e radiculares das microplantas (grupo A) o processo de MCP 

foi histologicamente detectado em todos os tecidos, principalmente nas células 

parenquimáticas do mesofilo (Figuras 8 A-C) e do córtex interno das raízes (Figuras 9 A, C), 
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onde se observou a formação de amplos espaços intercelulares decorrentes da MCP (Figuras 8 

A-C; 9 C). Nas bases caulinares destas microplantas (grupo A), as células parenquimáticas 

foram observadas em processo de MCP, em ambas as regiões, distal e proximal (Figuras 10 

C; 11 A, B), particularmente as localizadas na região proximal das bainhas foliares mais 

externas (Figura 11 C). 

Todos os resultados observados nas secções histológicas foliares, radiculares e nas 

bases caulinares das microplantas (grupo A) e das plântulas (grupo BI) confirmaram os 

resultados obtidos na reação TUNEL efetuada nestes tecidos (Figuras 12-15), onde se 

detectou a clivagem do DNA genômico, em fragmentos de DNA com baixo peso molecular 

DNA (mono e oligonucleossomos) (GORCZYCA; GONG; DARZYNKIEWICZ, 1993; 

SGONC et al., 1994) nas células em vias do processo de MCP. Esta reação, além de permitir 

detectar a fragmentação do DNA durante o processo de MCP (CAO et al., 2003; PALAVAN-

UNSAL; BUYUKTUNCER; TUFEKCI, 2005; VUOSKU, 2010), identificou a ocorrência de 

maior intensidade de auto-fluorescência de determinadas estruturas das células dos tecidos nas 

estruturas foliares, radiculares e nas bases das microplantas mantidas in vitro por oito anos 

(grupo A) em relação ao observado para estas mesmas estruturas nas plântulas do grupo BI 

(Figuras 12-15).  

Considerando que a auto-fluorescência em plantas é inata em determinadas estruturas, 

como paredes celulares, conteúdo vacuolar e nas clorofilas (HELD; BOULAFLOUS; 

BRANDIZZI, 2008), bem como, na presença de substâncias fenólicas (OVERMYER et al., 

2005), foi possível observar que as paredes celulares anticlinais e periclinais das células do 

mesofilo e das epidermes adaxial e abaxial, além das células das bainhas esclerenquimáticas e 

xilemáticas das folhas das microplantas do grupo A, apresentaram fluorescência mais intensa 

(Figuras 12 A, C; 13 A-C) quando comparado com as plântulas do grupo BI (Figuras 12 D-F; 

13 D-F), sugerindo um intenso processo de lignificação e/ou cutinização destas células nas 

microplantas (grupo A), reforçando as observações das análises histológicas efetuadas em 

ambos os grupos (Figuras 8 A, B, D, E, F).  

Ainda não foi reportada a deposição de fenóis como consequência do processo de 

senescência em clones cultivados in vitro, no entanto, sabe-se que os ácidos fenólicos são 

precursores da lignina (ALVES DE BRITO et al., 2003), promovendo a rigidificação da 

parede celular durante o processo de senescência em um evento mediado pelo AIA (ácido 

indolacético) e pelo etileno, e que está diretamente relacionado à geração de radicais livres, a 

exemplo de radicais de peróxidos em resposta a diversos estímulos físicos e químicos 

(GASPAR et al., 2003). Entretanto, a emissão de fluorescência dos cloroplastos nas células 
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parenquimáticas do mesofilo das microplantas do grupo A´, foi reduzida (Figuras 12 A-C; 13 

A-C) quando comparada com a fluorescência emitida nos cloroplastos das plântulas do grupo 

BI (Figuras 12 D-F; 13 D-F), refletindo uma provável fotoinibição do aparato fotossintético 

nestas microplantas mantidas in vitro por oito anos (grupo A), ao passo que nas plântulas 

mantidas in vitro por um ano (grupo BI), a intensa fluorescência parece ser decorrente do 

mecanismo de dissipação do excesso de energia luminosa absorvida pelas moléculas de 

clorofila (MAXWELL; JOHNSON, 2000), sugerindo a integridade e elevada eficiência do 

aparato fotossintético destas plântulas. A reduzida emissão de fluorescência observada nos 

cloroplastos das microplantas, também pode ser uma consequência do processo degenerativo 

detectado nestas organelas durante o processo de MCP (ARDUIN; KRAUS, 2001; WRIGHT; 

DOORN; GUNAWARDENA, 2009), conforme observado nas análises histológicas (Figura 8 

C) e ultraestruturais (Figuras 31 B, D), bem como à degeneração dos pigmentos durante o 

processo de senescência (DHINDSA; MATAWE, 1981).  

O teste histoquímico à detecção de lipídeos totais, evidenciou uma maior deposição 

desta substância ergástica nas paredes periclinais das células epidérmicas em ambas as 

superfícies foliares nas microplantas (grupo A) em relação ao observado nas plântulas (grupo 

BI), onde a deposição de lipídeos foi maior nas células epidérmicas adaxiais (Figuras 17 A-F), 

o que está de acordo com as análises histológicas efetuadas nesta estrutura em ambos os 

grupos (Figuras 8 A, B, D, F). Estes resultados permitem inferir que o processo de deposição 

de lipídeos tem inicio na superfície adaxial em decorrência da maior exposição à luz, 

progredindo para abaxial acompanhando o processo de senescência do órgão sugerindo assim, 

que a luz provavelmente atue como um fator deletério às organelas.  

Em cultura de tecidos, as plantas apresentam uma reduzida formação de cera cuticular 

e epicuticular nas epidermes foliares (WETZSTEIN; SOMMER, 1981; BARBOSA et al., 

2006; BATAGIN et al., 2008, 2009) devido à elevada umidade no interior dos frascos 

(PREECE; SUTTER, 1991; CALVETE et al., 2002), conforme observado nas amostras 

foliares das plântulas mantidas in vitro por um ano (grupo BI) (Figuras 8 B, D, F; 17 D, E, F). 

Embora não haja relatos da ocorrência do espessamento cuticular, mediante o processo de 

senescência em plantas cultivadas in vivo, Alves de Brito e Deschamps (2001) observaram 

uma intensa cutinização no sentido apical-basal, das células em bainhas foliares durante a 

senescência do capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach.) cultivadas in vivo, e 

atribuíram a uma possível estratégia para evitar a exposição direta do colmo ao ambiente. O 

espessamento cuticular observado nas epidermes foliares das microplantas do grupo A parece 

ser uma importante estratégia de isolar as células dos distintos tecidos às elevadas condições 
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de umidade no interior dos frascos de cultivo (PREECE; SUTTER, 1991, CALVETE et al., 

2002), visto que recentes ensaios in vitro demonstraram que elevadas condições de umidade, 

também são eliciadoras do processo de MCP (LI et al., 2012). Adicionalmente, o 

espessamento cuticular pode ser um mecanismo para dificultar possíveis perdas internas de 

água para o ar contido no interior dos frascos, o qual, mesmo contendo elevada umidade, 

muito provavelmente não evitaria o colapso das células do mesofilo, dotado de amplos 

espaços intercelulares em decorrência ao extenso processo de MCP (Figuras 8 A-C).  

De forma similar ao observado nas estruturas foliares das microplantas (grupo A), um 

possível processo de lignificação ocorreu nas paredes celulares do estrato celular endodérmico 

radicular, identificado pela fluorescência mais intensa emitida por estas estruturas (Figura 14 

D) em relação ao observado neste tecido nas plântulas (grupo BI) (Figuras 14 G, J, K, L). No 

entanto, as paredes celulares das CPPs e procambiais, bem como das células parenquimáticas 

nas bases caulinares das plântulas (Figuras 15 D, J, L) apresentaram maior intensidade de 

fluorescência em relação ao observado para estas estruturas nas microplantas (Figuras 15 A, 

G), muito provavelmente, devido a um maior processo de lignificação das paredes celulares 

dos elementos vasculares em diferenciação (multipotência), bem como pode ser um evento 

diretamente relacionado à totipotência ou pluripotência das CPPs nas plântulas, visto que, os 

compostos fenólicos estão diretamente relacionados ao processo de desdiferenciação celular 

(ALEMANNO et al., 2003; ALMEIDA et al., 2012) e aos primeiros estádios de diferenciação 

dos embriões somáticos (REIS et al., 2008; ALMEIDA et al., 2012). De fato, os testes 

histoquímicos à detecção de substâncias fenólicas nas bases caulinares de ambos os grupos 

analisados (grupo A e BI) corroboram os resultados obtidos com a aplicação da reação 

TUNEL nestas estruturas, evidenciando a presença de maior conteúdo fenólico nas plântulas 

mantidas in vitro por um ano (grupo BI), particularmente no interior e nas paredes celulares 

das células parenquimáticas, bem como, nas paredes celulares dos traços de células 

procambiais (Tabela 3; Figuras 29 D; 30), em ambas as regiões analisadas. As análises 

ultraestruturais efetuadas nas células parenquimáticas das regiões distal e proximal das bases 

caulinares destas plântulas (grupo BI) também evidenciaram uma intensa deposição desta 

substância ergástica (Figuras 33 G-I; 34 F, G, I).  

Embora os compostos fenólicos frequentemente sejam responsáveis pela mortalidade 

de explantes (MONACO et al., 1977), são capazes de promover um incremento nos níveis 

endógenos auxínicos devido a sua atuação como inibidor do AIA oxidase (WILSON; 

STADEN, 1990; HAUSMAN, 1993), e da mesma forma, modular os níveis endógenos do 

ácido indolacético (AIA) (SCHNABLOVÁ et al., 2006; REIS et al., 2008), acarretando um 
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aumento nos níveis endógenos deste hormônio e consequente indução de eventos 

morfogênicos, particularmente, a embriogênese somática, em acordo aos resultados obtidos 

por Almeida et al. (2012), que verificaram que a presença de polifenóis esteve diretamente 

relacionada à indução de embriões somáticos com origem multicelular em ápices caulinares 

de pupunheiras, bem como, de embriões somáticos com origem unicelular e multicelular em 

gemas aventícias desta espécie. 

Os testes histoquímicos para detecção de substâncias fenólicas corroboram os 

resultados observados na reação TUNEL efetuada nas estruturas foliares, radiculares e nas 

bases caulinares das microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BI), visto que maior conteúdo 

de compostos fenólicos foi detectado nas paredes celulares periclinais e anticlinais das 

células, ou limitados às paredes anticlinais em ambos os tecidos epidérmicos das folhas destas 

microplantas (grupo A), nas paredes celulares das células do mesofilo, da bainha do feixe 

vascular e das células do xilema (Tabela 1; Figuras 19 A, B; 30) em relação ao observado 

para as plântulas do grupo BI (Tabela 1; Figuras 19 C, D; 30). O mesmo evento pode ser 

observado nas células dos tecidos epidérmico, exodérmico e endodérmico das estruturas 

radiculares das microplantas do grupo A, nas quais detectou-se maior presença destas 

substâncias ergásticas em relação às estruturas radiculares das plântulas (grupo BI) analisadas 

(Tabela 2; Figuras 24 A-F; 30), sendo que a intensa deposição de fenóis nas células 

epidérmicas das raízes das microplantas caracterizou um intenso processo oxidativo (Figura 

24 A). Embora a presença destas substâncias possa causar a mortalidade dos explantes, 

decorrente da formação de quinonas originadas do processo oxidativo dos compostos 

fenólicos quando estes entram em contato com o oxigênio (MONACO et al., 1977), a elevada 

incidência destas substâncias nas raízes (Tabela 2, Figuras 24 A-C), bem como, nas bases 

caulinares, não acarretaram a morte das microplantas (grupo A), visto que, este evento 

restringiu-se à extremidade da região proximal das bases caulinares, induzindo somente as 

células das bainhas mais externas a um intenso processo de MCP (Figuras 11 C; 29 C). No 

entanto, muito provavelmente, a deposição de substâncias fenólicas observadas nas análises 

ultraestruturais efetuadas nestas microplantas, e depositadas durante o processo de oxidação 

nas paredes celulares das células parenquimáticas do mesofilo, do córtex interno radicular, 

bem como, nas bases caulinares (Figuras 31 C, E; 32 A, B; 33 D; 34 A-E), foi um processo 

inerente ao evento da MCP, visto que, os compostos fenólicos já foram reportados como 

possíveis mediadores deste evento fisiológico (BUCKNER et al., 1998).  

Neste contexto, enquanto os compostos fenólicos detectados nas plântulas (grupo BI) 

parecem estar relacionados a eventos morfogênicos, ou inerentes ao próprio processo de 
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desenvolvimento, conforme discorrido anteriormente, a presença destas substâncias ergásticas 

nas microplantas (grupo A) está diretamente relacionada ao processo de MCP, mas limitado à 

senescência de tecidos específicos, sem acarretar a morte do organismo como um todo. De 

fato, embora tenham sido constatadas pronunciadas alterações estruturais e ultraestruturais nas 

folhas, nas raízes e nas bases caulinares das microplantas, estes eventos não culminaram com 

a morte dos propágulos desta espécie ao longo dos oito anos de manutenção in vitro, mesmo 

com o acentuado processo de MCP detectado nas análises histológicas, na reação TUNEL e 

nas análises ultraestruturais, principalmente nas células parenquimáticas do mesofilo (Figuras 

8 A-C; 12 A; 13 C; 31 A-E), nas células do tecido parenquimático cortical interno e dos 

tecidos do cilindro vascular das raízes (Figuras 9 A, C; 14 C, F; 32 A-E), nas células 

parenquimáticas e pré-procambiais localizadas na região distal das bases caulinares (Figuras 

10 C; 15 C; 33 A-E) e nas células parenquimáticas e procambiais localizadas na região 

proximal destas estruturas (Figuras 11 A, B; 15 I; 34 A-E). Cabe salientar que a elevada 

presença de compostos fenólicos detectados nas raízes das microplantas (grupo A) e das 

plântulas (grupo BI) que apresentaram o desenvolvimento de ramificação (raízes laterais) 

(Figuras 25 A, B) muito provavelmente relaciona-se ao processo de desenvolvimento e 

maturação do metaxilema destas raízes laterais, visto que, os ácidos fenólicos são precursores 

da lignina (ALVES DE BRITO et al., 2003). 

Os testes histoquímicos efetuados à detecção de proteínas totais nas estruturas 

foliares, radiculares e nas bases caulinares das microplantas (grupo A) e das plântulas (grupo 

BI) evidenciaram a presença de proteinoplastos apenas em uma microplanta (Tabela 3) os 

quais estão localizados dispersos no interior das células dos traços de cordões de células 

procambiais da região proximal das bases caulinares, bem como em duas plântulas (Tabela 3), 

onde as proteínas foram esporadicamente detectadas nas células epidérmicas e 

parenquimáticas da região proximal das bainhas foliares mais externas (Figuras 28 E), nas 

células meristemáticas apicais caulinares, nas células parenquimáticas e nos traços de cordões 

de CPPs (Figuras 28 F-G), na região distal das bases caulinares. A ausência destas substâncias 

ergásticas em todas as estruturas analisadas e em ambos os grupos (Tabelas 1, 2, 3; Figura 30) 

já era esperada, principalmente nas microplantas do grupo A, visto que, o processo de MCP 

representa um importante mecanismo à remoção de células, à reciclagem de carbono, 

nitrogênio e fósforo (JONES, 2001). No entanto, nas células parenquimáticas do córtex 

interno e nas células do metaxilema das raízes (Figuras 23 B, D), bem como, nas células 

parenquimáticas localizadas nas bainhas foliares externas (Figura 28 A) e internas da região 

distal das bases caulinares das microplantas (grupo A), o elevado conteúdo de estruturas 
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protéicas filamentosas detectados no interior destas células (Figuras 23 B, D; 28 A) não foram 

elucidados, sendo que, até o presente momento ainda não foram observados em células 

vegetais. 

Os mecanismos de armazenamento de proteína e sua mobilização estão envolvidos em 

distintas funções fisiológicas e de desenvolvimento (HERMAN; LARKINS, 1999). De acordo 

com os autores, as proteínas armazenadas fornecem blocos de construção ao crescimento 

rápido durante a germinação de sementes e do grão de pólen e, em células de plantas no 

estádio vegetativo, fornecem os blocos de construção para produção de sementes e frutas no 

estádio reprodutivo, bem como, à rápida expansão das estruturas vegetativas após períodos de 

dormência. Isto sugere que as proteínas sintetizadas pelas plântulas do grupo BI, supriram 

apenas as necessidades ao desenvolvimento ao longo de um ano de manutenção in vitro, 

impossibilitando o seu armazenamento em plastídeos.  

De forma similar ao observado para as proteínas, para os ácidos nucléicos e para as 

clorofilas, o amido foliar também é degradado durante o processo de senescência 

(ZAVALETA-MANCERA et al., 1999), reforçando as análises histoquímicas (Tabela 1; 

Figuras 19 A, B) e ultraestruturais efetuadas nas secções foliares das microplantas do grupo 

A, que não evidenciaram a presença de amiloplastos nas células e de amido no interior dos 

cloroplastos (Figuras 31 A-E), resultado este, previsto para estas análises, visto que, as células 

em vias do processo de MCP requerem uma elevada demanda energética (ELMORE, 2007). 

Todavia, as plântulas do grupo BI evidenciaram elevado conteúdo desta substância ergástica 

nas análises histoquímicas foliares (Tabela 1; Figuras 19 A, B), as quais foram identificadas 

por meio da marcação escura distribuída na periferia das células do mesofilo (Figuras 19 A, 

B). O amido é sintetizado durante o dia e armazenado nos cloroplastos para ser utilizado 

durante a noite para a síntese de sacarose (VANDEPUTTE; DELCOUR, 2004), no entanto, o 

cultivo in vitro sob altas concentrações de sacarose já foi reportado como indutor do acúmulo 

de amido nos cloroplastos (CAPELLADES; LEMEUR; DEBERGH, 1991), pois inibe o 

processo de fotossíntese e a síntese reduzida de açúcares, favorece o acúmulo desta substância 

(HDIDER; DESJARDINS, 1994). Embora a concentração de sacarose utilizada nos meios de 

cultura constituído por sais de Murashige e Skoog (1962) (MS) não sejam altas (30 g.L-1), e 

bem estabelecidas ao cultivo in vitro desta espécie por Almeida (1994), o próprio 

fornecimento de açúcares pode ter favorecido o acúmulo de amido nas células do mesofilo 

das plântulas do grupo BI devido à redução do processo de fotossíntese, ou ainda, como 

consequência da baixa capacidade fotossintética das folhas desenvolvidas in vitro em meio 

provido de sacarose (autotrofismo) (GROUT, 1988). 
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Os testes histoquimicos não detectaram a presença de amido nas células das raízes das 

plântulas do Grupo BI (um ano sem reguladores de crescimento) nem na maioria das raízes 

das microplantas do grupo A (8 anos com reguladores de crescimento), como pode ser 

observado na Tabela 2 e nas Figuras 20 A-D. As amostras das microplantas analisadas em 

microscopia eletrônica de transmissão evidenciaram a presença de amiloplastos em processo 

degenerativo nas células em processo de MCP (Figuras 32 B, D), destacando-se que nas 

raízes das plântulas esta substância não foi observada (Figuras 32 F-J). Muito provavelmente, 

a degeneração de amido observada nas células parenquimáticas corticais internas das raízes 

destas microplantas, relaciona-se aos eventos do processo de MCP, pois requerem uma 

elevada demanda energética (ELMORE, 2007), no entanto, nas bases caulinares de ambos os 

grupos analisados (A e BI), detectou-se elevado conteúdo de amido nas regiões distal e 

proximal, nos testes histoquímicos (Tabela 3; Figuras 26 A-D, 30) e nas análises 

ultraestruturais, nos quais observou-se a presença discretamente superior desta substância 

ergástica para as plântulas (grupo BI) em relação à microplantas (grupo A), sendo que, todas 

evidenciaram processo degenerativo (Figuras 33 B, F, H). 

A degradação do amido foliar, radicular e das bases caulinares das microplantas 

(grupo A) durante o processo de MCP, evidencia que esta substância ergástica, muito 

provavelmente está sendo consumida e/ou remobilizada para outras células. Estes resultados 

enfatizam os relatos de Munné-Bosh (2007) em que a morte da célula, tecido/órgão e da 

planta, além de ocorrer como consequência da senescência, é um processo fisiológico 

altamente regulado e que permite a remobilização de nutrientes. Entretanto, a incidência 

elevada de amiloplastos nas bases caulinares das plântulas (grupo BI) (Tabela 3; Figuras 26 C, 

D, 30; 33 F, H), pode estar relacionada a eventos mofogênicos, visto que, desta substância 

provém recurso energético ao processo de organogênese adventícia (gemas adventícias) 

(THORPE; JOY IV; LEUNG, 1986; FORTES; PAIS, 2000) e o fornecimento de agentes 

osmóticos na forma de açúcares solúveis (THORPE; JOY IV; LEUNG, 1986). Isto não 

implica a ausência de competência embriogênica destas plântulas, pois a presença do amido 

está comumente relacionada ao processo de embriogênese somática (WILLIAMS; 

MAHESWARAN, 1986; VERDEIL et al., 2007; ROCHA et al., 2011), embora não esteja 

sistematicamente relacionada com a aquisição de potencialidade embriogênica (GOH et al., 

2001; STEINMACHER et al., 2011; ALMEIDA et al., 2012). 

Uma elevada presença de lipídeos também foi detectada nos testes histoquímicos 

realizados nas estruturas foliares, radiculares e em ambas as regiões distal e proximal das 

bases caulinares das microplantas do grupo A, sendo que nas plântulas do grupo BI, esta 
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substância ergástica também foi evidenciada, porém, em quantidade inferior em relação ao 

observado nas microplantas, principalmente nas raízes (Tabelas 1, 2, 3; Figuras 17, 21, 22, 27, 

30).  

Em microplantas do grupo A foi detectada a maior presença de lipídeos no interior 

dos cloroplastos (Figuras 17 A-C) em relação ao observado nos cloroplastos das plântulas do 

grupo BI (Figuras 17 D-E), corroborando as análises ultraestruturais efetuadas nestas 

estruturas em ambos os grupos (A e BI), nas quais foram detectados plastoglóbulos 

osmiofílicos associados às tilacóides dos cloroplastos (ZAVALETA-MANCERA, 1999), 

sendo que, este evento foi esporádico nas amostras foliares das plântulas (grupo BI) (Figuras 

31 A, B). Estas estruturas são tipicamente observadas durante o processo de senescência e já 

foram detectadas nos cloroplastos de plantas cultivadas in vitro durante o processo de 

senescência foliar, que também promoveu o declínio da taxa fotossintética, incremento na 

taxa respiratória, degradação de clorofilas e proteínas, bem como, a peroxidação de lipídeos 

(DHINDSA; MATAWE, 1981). 

Como os plastoglóbulos são plastos de lipídeos associados com a família de 

proteínas/fibrilina, e a enzimas metabólicas, incluindo a tocoferol ciclase (VTE1), enzima-

chave para a síntese do tocoferol (Vitamina E) (VIDI et al., 2006), sendo reportados como um 

possível mecanismo antioxidativo devido à sua participação na síntese e armazenamento de 

tocoferol (AUSTIN et al., 2006; VIDI et al., 2006), a elevada frequência dos plastoglóbulos 

nos cloroplastos  nas folhas das microplantas (grupo A), já era esperada para as células em 

vias do processo de MCP. De fato, os cloroplastos parecem exercem importante função na 

regulação da MCP (ZAPATA et al., 2005; ASADA, 2006; WANG, BAYLES, 2012), 

principalmente por serem organelas geradoras de EROS (Espécies Reativas de Oxigênio) 

(ZAPATA et al., 2005; ASADA, 2006; BREUSEGEM; DAT, 2006; SCOTT; LOGAN, 

2008), as quais também atuam como agentes sinalizadores em muitos processos celulares, 

como a modulação do processo de morte celular em plantas (GADJEV; STONE; GECHEV, 

2008; WANG, BAYLES, 2012), particularmente pela ativação de proteases com atividade 

caspase por proteínas específicas liberadas após a ruptura desta organela (WANG, BAYLES, 

2012). Salienta-se, ainda que, embora um aumento no número de peroxissomos esteja 

correlacionado ao processo de senescência e ao estresse em plantas (PASTORI; Del RIO, 

1997), a ocorrência desta organela foi escassa ou esteve ausente nas estruturas analisadas, 

bem como, não se observou evidências de maior presença nas microplantas (grupo A) em 

relação às plântulas (grupo BI), sendo que nas microplantas os peroxissomos observados, 

apresentaram-se em intenso processo degenerativo (Figuras 31 C, I; 33 A). 
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A caracterização do processo de MCP em nível de organismo como um todo, em 

culturas de espécies estabelecidas in vitro por longos períodos, ainda não foi estabelecida, 

restringindo-se a eventos morfogênicos específicos e relacionados a processos de 

desenvolvimento, bem como, em respostas hipersensíveis nas interações planta-patógenos. 

Embora não haja ainda uma distinção absoluta entre os tipos de MCP desencadeada por um 

único ou diferentes eliciadores (LIU; BASSHAM, 2012), este trabalho identificou, por meio 

de análises ultraestruturais, que durante o processo de MCP, por senescência das células 

parenquimáticas das microplantas do grupo A, localizadas no mesofilo, tecido cortical interno 

das raízes e nas bases caulinares, que os eventos como a retração da membrana plasmática, a 

degeneração generalizada das organelas e das paredes celulares, a intensa condensação e 

degeneração do núcleo, foram comuns e simultâneos em todas estas estruturas (Figuras 31 B-

E; 32 B-E; 33 A-E; 34 A, B, C, E), conforme também observado por Filonova et al. (2000, 

2002), durante a MCP em poliembriões zigóticos e embriões somáticos em gimnospermas, 

onde a degradação do núcleo ocorreu paralelamente à degeneração dos demais componentes 

celulares. Todas as células destas estruturas também evidenciaram que, a degeneração das 

organelas e do núcleo, foi independente das enzimas liberadas do vacúolo após a ruptura do 

tonoplasto (Figuras 31 B-E; 32 C-E; 33 A-E; 34 A, B, E), sendo que, nas células 

parenquimáticas do mesofilo, a ruptura desta membrana ocorreu somente em estádios mais 

avançados do processo de MCP (Figura 31 E). Além disso, observou-se nas células 

parenquimáticas corticais internas das raízes, nas células parenquimáticas das regiões distal e 

proximal das bases caulinares que, durante um único evento de MCP, ocorreu o transporte de 

vesículas para o interior do vacúolo por meio da invaginação do tonoplasto e, após a ruptura 

desta membrana, o transporte de vesículas a partir da retração da membrana plasmática, que 

por vezes foi consideravelmente pronunciada, formando uma grande e única vesícula, 

contendo os vestígios citoplasmáticos em seu interior (Figuras 32 A, D, E; 33 A, C, E; 34 A-

E). No entanto, nas células parenquimáticas do mesofilo destas microplantas (grupo A) não se 

detectou o transporte de vesículas, mas a presença de vesículas grandes com vesículas 

menores internas no interior do vacúolo (Figura 31 B), as quais são ultraestruturalmente 

similares àquelas observadas para esta mesma espécie, caracterizadas como microrganismos 

endossimbiontes estáveis (bacteriossomos) (ALMEIDA et al., 2009) e que parecem exercer 

importantes funções metabólicas dentro das células vegetais de microplantas “axênicas” 

micropropagadas (ALMEIDA et al., 2009; ABREU-TARAZI et al., 2010; ESPOSITO-

POLESI, 2011). Salienta-se que estes microrganismos foram comumente evidenciados em 

todas as estruturas analisadas e em ambos os grupos analisados (A e BI). 
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Neste contexto, o intenso transporte de vesículas observado nas células 

parenquimáticas das raízes e nas regiões distal e proximal das bases caulinares das 

microplantas (grupo A), sugere a ocorrência tanto do processo de autofagia, que corresponde 

à degradação de macromoléculas, uma via de reciclagem de materiais de células danificadas 

ou indesejadas em situações de estresse ou durante processos específicos de desenvolvimento 

(LIU; BASSHAM, 2012), bem como, do processo de autólise, envolvendo a lise do 

protoplasto por meio de enzimas hidrolíticas liberadas pela ruptura do tonoplasto (NAGL, 

1976; GÄRTNER; NAGL, 1980; REZNICKOVA; DICKINSON, 1982; CARRASCO; 

CARBONELL, 1988; JONES, 2001; FILONOVA et al., 2002; SCOTT; LOGAN, 2008).  

Não se detectou a presença de vesículas no interior das células parenquimáticas do 

mesofilo e do córtex interno das raízes das plântulas do grupo BI (Figuras 31 F-I; 32 F-I), no 

entanto, nas células parenquimáticas das regiões distal e proximal das bases caulinares, 

observou-se o transporte de vesículas entre o conteúdo citoplasmático e o conteúdo vacuolar 

(Figuras 33 G, H; 34 F) com origem a partir da invaginação do tonoplasto (Figura 33 G), 

caracterizando um mecanismo fisiológico natural de transporte e reciclagem de nutrientes em 

células com elevada atividade metabólica e supostamente relacionada aos eventos 

mofogênicos devido à intensa degeneração de amiloplastos nestas regiões, conforme já 

mencionado (Figuras 33 F, H; 34 F, G).  

Salienta-se que a degeneração das paredes celulares detectada nas células 

parenquimáticas, em ambas as regiões distal e proximal das bases caulinares em microplantas 

(grupo A) durante o processo de MCP (Figuras 33 D; 34 C), ainda não foi citada como um 

evento relacionado ao processo de senescência, mas sim a formação do aerênquima radicular 

em resposta ao estresse, durante o desenvolvimento de folhas fenestradas (BEERS, 1997) e ao 

processo de desenvolvimento das células xilemáticas (xilogênese) (JONES, 2001). Nos 

resultados aqui apresentados, o desenvolvimento de lacunas no mesofilo (Figuras 8 A-C) e de 

amplos espaços intercelulares nas células do tecido parenquimático do córtex interno das 

raízes das microplantas (grupo A) (Figura 9 C), foi decorrente do processo MCP durante a 

senescência destas estruturas, mediante o envelhecimento das microplantas pelo prolongado 

período de manutenção in vitro. Os resultados obtidos com as análises histológicas, 

histoquímicas (TUNEL e substâncias ergásticas) e ultraestruturais (Figuras 8-34; Tabelas 1-3) 

confirmam que o tempo prolongado de manutenção in vitro realmente promoveu o 

envelhecimento das microplantas (grupo A) em decorrência ao generalizado processo de 

senescência observado nas estruturas foliares e radiculares, bem como nas regiões distal e 

proximal das bases caulinares.   
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Embora as análises morfofisiológicas (Figuras 35, 36) tenham constatado uma 

reduzida emissão de propágulos, folhas e raízes nas plântulas do grupo BII (Tabela 5; Figura 

36) em relação às microplantas do grupo A (Tabela 4; Figura 35), as análises histológicas 

(Figuras 37-40) evidenciaram que a detecção total de propágulos nestas plântulas (grupo BII) 

somente seria perceptível em períodos posteriores ao analisado (Figuras 40 F-K), fato que 

também exerceria forte influência na emissão total de folhas e de raízes, uma vez que, o 

estabelecimento do balanço nos níveis endógenos ótimos na relação auxina/citocininas a estes 

eventos fisiológicos, muito provavelmente, seria obtido em períodos e estádios de 

desenvolvimento superiores ao analisado. No entanto, as análises morfofisiológicas deixaram 

evidentes que a prolongada manutenção in vitro das microplantas, sob periódicos subcultivos 

na presença da associação dos reguladores de crescimento ANA e BAP, foi desfavorável ao 

alongamento da parte aérea e do sistema radicular, visto que, as raízes apresentaram-se com 

maior freqüência, mais curtas, grossas e isentas de ramificação (Tabela 4; Figura 35 B) em 

relação às plântulas cultivadas in vitro por um ano e submetidas apenas a dois subcultivos na 

presença da associação de reguladores de crescimento (Tabela 5; Figura 36 A, B, D). Destaca-

se a ocorrência de um possível desvio de energia para o desenvolvimento da parte aérea em 

detrimento ao desenvolvimento radicular, visto que, a única plântula (grupo BII) que 

apresentou raízes morfologicamente grossas e isentas de ramificações, evidenciou também 

maior indução de folhas em relação as demais plântulas analisadas (Tabela 5).  

Embora sejam escassos os relatos na literatura vigente para os estudos comparativos 

realizados nestes experimentos, muito provavelmente, o engrossamento das raízes, bem como, 

a inibição de seu alongamento em microplantas do grupo A, sejam decorrentes da atuação de 

altos níveis endógenos das auxinas, visto que, embora atuem como estimuladoras à rizogênese 

(SANÉ et al., 2006), podem inibir o alongamento (MELO et al., 2001; GRANER, 2009) ou 

ainda, promover o engrossamento das raízes (CENTELLAS et al.,1999; GUIDOLIN, 2003; 

GRANER, 2009). Em gemas adventícias de pupunheiras provenientes da organogênese 

secundária direta, obtidas após a transferência destas estruturas do meio MS acrescido da 

associação dos reguladores de crescimento ANA e BAP, para o meio MS contendo ANA e 

TDZ (thidiazuron), quando submetidas ao cultivo em meio MS isento de reguladores de 

crescimento, observou-se a indução de raízes adventícias sem anomalias e originárias da 

desdiferenciação de células parenquimáticas, localizadas mais internamente na região basal 

destas estruturas (ALMEIDA et al., 2012). Diferentemente do observado pelos autores, as 

raízes adventícias de ambas as microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BII) originaram-se 

da atividade meristemática de células procambiais localizadas na região proximal das bases 
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caulinares (Figuras 41 A-D). No entanto, a elevada incidência do engrossamento radicular 

observado nas microplantas do grupo A (Tabela 4; Figura 35 B), sugere um possível 

desbalanço nos níveis endógenos hormonais, particularmente dos auxínicos, em decorrência 

aos subcultivos periódicos na presença dos reguladores de crescimento ANA/BAP ao longo 

dos oito anos de cultivo in vitro, e atuado em nível do processo de divisão e diferenciação das 

células procambiais. As análises histológicas detectaram, além de um intenso processo 

oxidativo nas células do tecido epidérmico, na camada de células parenquimáticas adjacente à 

epiderme e na exoderme pluriestratificada das raízes das microplantas (Figuras 38 A), que o 

incremento no diâmetro destas estruturas foi proporcional ao número de pólos de protoxilema 

observados, quando comparados às secções radiculares efetuadas nas plântulas do grupo BII 

(Figuras 38 C-D; G-H). A possível detecção de um incremento nos níveis endógenos do AIA, 

evidenciaria que esta substância estimulou a indução de elementos xilemáticos, com 

consequente ampliação do diâmetro destas estruturas, bem como, a presença do processo de 

habituação (WHITE, 1951; GAUTHERET, 1955) ao regulador de crescimento ANA. Da 

mesma forma, a detecção de elevados níveis do AIA na região proximal das bases caulinares, 

poderia indicar a habituação de determinado(s) tecido(s) aos rregulares de crescimento, 

particularmente ao ANA, desbalançeando os níveis endógenos ótimo na relação 

auxina/citocininas requeridos ao pleno desenvolvimento do sistema radicular, promovendo, 

assim, o engrossamento, a inibição à ramificação nas raízes e o seu alongamento. Nas análises 

histológicas efetuadas nas raízes em processo de ramificação foi observado que em ambos os 

grupos (A e BII), as raízes laterais originaram-se da atividade meristemática das células 

pericíclicas, com predomínio de divisões periclinais, sugerindo a ausência de anomalias no 

desenvolvimento da ramificação destas microplantas (grupo A) (Figuras 39 A-F).  

Os resultados descritos corroboram àqueles observados por Graner (2009), que 

também detectou o desenvolvimento de raízes grossas, sem ramificação, em explantes desta 

mesma espécie cultivados por 140 dias na presença contínua da associação ANA/BAP no 

meio de cultura MS e nas mesmas concentrações utilizadas no presente trabalho. No entanto, 

Torrey (1967) observou que a viabilidade à rizogênese de calos de Pisum sativum L. 

derivados de ápices radiculares, mantidos por oito anos em meio de cultura na presença da 

auxina (2,4-D ácido diclorofenoxiacético) não foi alterada após terem sido submetidos ao 

cultivo sob agitação em meio Bonner modificado, sem adição de reguladores de crescimento, 

acrescido de AIA (ácido indolacético) ou contendo água de côco, entretanto, foram 

identificadas anormalidades na constituição cromossômica (poliploidia e aneuploidia) em 

todas as amostras analisadas. 
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A manutenção in vitro por períodos prolongados também favoreceu a oxidação da 

extremidade proximal da região basal caulinar em microplantas (grupo A) (Figuras 35 A, B, 

C, E), quando comparado às plântulas cultivadas in vitro por um ano (grupo BII) (Figura 36 

C), corroborando as análises histológicas e histoquímicas, que detectaram a intensa ocorrência 

do processo de MCP e oxidação das células parenquimáticas localizadas nas bainhas foliares 

externas (Figuras 11 C; 29 C), conforme discutido anteriormente e que não acarretaram a 

morte das microplantas (grupo A), no entanto, podem ter exercido influência negativa no 

alongamento das raízes (Tabela 4; Figura 35 B), em decorrência a um possível processo de 

habituação ao reguladores de crescimento ANA. O menor comprimento médio da parte aérea 

observado nestas microplantas cultivadas in vitro por oito anos (Tabela 4; Figura 35), em 

relação às plântulas cultivadas in vitro por um ano (Tabela 5; Figura 36), também parece estar 

relacionado ao processo oxidativo supracitado, bem como, pelo possível processo habituação 

de determinados tecidos às citocininas (GAUTHERET, 1955; AKIN-IDOWU et al., 2009).  

Embora as citocininas sejam evidentemente necessárias à proliferação normal das 

células, a aplicação exógena também inibe o processo de alongamento de caules e de raízes 

(TAIZ; ZAIGER, 2006), conforme observado por Pereira et al. (2000), Rubin et al. (2007), 

Graner (2009) e Graner et al. (2013). Salienta-se que um possível processo de habituação à 

citocinina BAP, contribuiria sobremaneira à indução do processo de MCP, conforme 

observado nas análises histológicas (Figuras 8 A-C; 37 A-D) e nas análises morfofisiológicas, 

onde os limbos foliares de três, das oito microplantas analisadas, apresentaram áreas 

cloróticas (Figuras 35 C, D), visto que, as citocininas podem ativar enzimas proteases e 

caspases (JONES, 2001). As estruturas foliares das plântulas evidenciaram-se morfologica e 

histologicamente normais, com ausência de áreas cloróticas no limbo e isentas de lacunas no 

parênquima clorofiliano (Figuras 8 D-F; 36 A-D; 37 E-H).  

As análises histológicas desenvolvidas para o monitoramento do potencial e vias 

morfogênicas nas bases caulinares contendo o meristema apical das microplantas (A) e 

plântulas (grupo BII) (Figuras 40 A-M) evidenciaram nas microplantas mantidas in vitro por 8 

anos (grupo A), a ausência de embriões somáticos, o desenvolvimento de uma única gema 

adventícia e a competência exclusiva das CPPs à diferenciação em cordões procambiais e, 

posteriormente, em feixes vasculares na região proximal destas estruturas (Figuras 40 A- E). 

No entanto, para esta mesma espécie, já se observou que a associação dos reguladores de 

crescimento ANA/BAP acrescidos ao meio de cultura MS, induziu as CPPs de ápices 

caulinares estabelecidos e mantidos in vitro por 10 meses, a atuarem como nichos de células 

alvo em três distintas vias morfogênicas: como multipotentes, originando feixes vasculares; 
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como pluripotentes, originando gemas adventícias (organogênese) e finalmente como células 

totipotentes, com o desenvolvimento de embriões somáticos (embriogênese somática) 

(ALMEIDA et al., 2012). Estes resultados corroboram aos observados nas análises 

histológicas, desenvolvidas nas bases caulinares, contendo o meristema apical das plântulas 

cultivadas in vitro, por um período de um ano (grupo BII) (Figuras 40 F-M), visto que, a 

associação destes reguladores de crescimento, também induziram as CPPs às mesmas vias 

morfogênicas observadas pelos autores, como células multipotentes originando feixes 

vasculares (Figuras 40 A, B); como pluripotentes, originando gemas adventícias 

(organogênese) (Figura 40 I) e finalmente como células totipotentes, com o desenvolvimento 

de embriões (embriogênese somática), destacando-se a origem multicelular, caracterizada pela 

frequente presença de traços de CPPs bipolarizados (Figuras 40 G, J, K).  

As análises histoquímicas efetuadas nas secções histológicas das bases caulinares das 

microplantas (grupo A) e das plântulas (grupo BII) (Figuras 42, 43) permitiram maior 

acuidade ao monitoramento das vias morfogênicas seguidas pelas CPPs das plântulas (grupo 

BII) em resposta a associação dos reguladores de crescimento ANA e BAP, bem como, 

comparar o status metabólico entre os grupos analisados (A e BII) nos diferentes tecidos 

destas estruturas. Estas análises evidenciaram a presença mais elevada de proteínas nas CPPs 

das plântulas do grupo BII (Figuras 42 B, E) em relação às microplantas do grupo A, 

indicando maior síntese de RNA e atividade metabólica nas plântulas (STEIN et al., 2010), 

fato que corrobora as observações de Almeida et al. (2012) para esta mesma espécie, os quais 

detectaram elevado conteúdo protéico no citoplasma destas estruturas. Os autores verificaram 

ainda, reduzida concentração de amido e de polissacarídeos, particularmente durante o 

estabelecimento de centros meristemáticos unipolarizados (organogênese adventícia) e 

bipolarizados (embriogênese somática), confirmando o observado para as CPPs e para as 

células parenquimáticas adjacentes, das plântulas mantidas in vitro por um ano, na presença 

de reguladores de crescimento (grupo BII) (Figuras 42 F, G, H).  

A presença elevada de polissacarídeos e reduzida de amido somente foram detectadas 

nos estádios iniciais ao estabelecimento de centros meristemáticos, sugerindo que estas 

substâncias são intensamente consumidas e mobilizadas nos estádios iniciais destes eventos 

morfogênicos (PINTO et al., 2011; ALMEIDA et al., 2012), desta forma, o incremento de 

amido poderia somente ser detectado em estádios mais avançados de desenvolvimento, 

conforme observado durante a embriogênese somática em Picea glauca (JOY IV et al., 1991). 

Normalmente, a presença de amido está relacionada à organogênese e embriogênese somática, 

visto que, desta substância ergástica provém recurso energético ao processo de organogênese 
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adventícia (gemas adventícias) (THORPE et al., 1986; FORTES; PAIS, 2000) e o 

fornecimento de agentes osmóticos na forma de açúcares solúveis (THORPE et al., 1986). A 

presença de amido também tem sido reportada durante a aquisição de competência 

embriogênica (WILLIAMS; MAHESWARAN, 1986; VERDEIL et al., 2007; ROCHA et al., 

2011), embora não esteja sistematicamente relacionada com este evento, neste estádio 

morfogênico (GOH et al., 2001; STEINMACHER et al., 2011; ALMEIDA et al., 2012).  

As CPPs também potencializaram o desenvolvimento do sistema de vascularização 

das plântulas (grupo BII), visto que com frequência detectou-se feixes vasculares em 

desenvolvimento na região distal das bases caulinares (Figuras 40 F, G, 42 F). A competência 

das CPPs à embriogênese somática multicelular, organogênese (gemas adventícias) e ao 

desenvolvimento do sistema de vascularização já na região distal das bases caulinares destas 

plântulas (grupo BII), pode estar fortemente associada a uma possível ausência do processo de 

habituação destas células aos reguladores de crescimento ANA e BAP, particularmente ao 

ANA. Nos testes histoquímicos efetuados em plântulas (grupo BII), observou-se a presença 

de proteínas e de substâncias fenólicas nas células em processo de diferenciação em 

elementos condutores do xilema (Figuras 42 F-G; 43 F, I), semelhante ao observado por 

Almeida et al. (2012) com esta espécie. As mesmas observações foram detectadas nos feixes 

vasculares localizados na região proximal das bases caulinares das microplantas (grupo A) e 

das plântulas (grupo BII), e as células parenquimáticas desta região apresentaram moderado 

conteúdo protéico e elevada presença de polissacarídeos e de amido (Figuras 43 A, G). Muito 

provavelmente, os polissacarídeos e o amido detectados são recursos energéticos ao 

desenvolvimento do sistema vascular e radicular, bem como, à aquisição de competência 

embriogênica das células parenquimáticas nas microplantas (grupo A). As análises 

histoquímicas também permitiram identificar o desenvolvimento de pró-embriões originados 

de divisões assimétricas das células parenquimáticas subepidérmicas nesta região, por meio 

do processo de desdiferenciação e transdiferenciação destas células e isolados pela presença 

de polissacarídeos (Figuras 43 B, C). No entanto, a ausência de substâncias ergásticas no 

interior destas células, a presença de núcleos disformes (em processo degenerativo) e a 

retração da membrana plasmática nas células destas estruturas em microplantas do grupo A, 

evidenciaram a ocorrência do processo de MCP e a inviabilidade dos pró-embriões (Figuras 

43 B, C). Almeida et al. (2012), em estudo com B.gasipaes, detectaram em células 

parenquimáticas subepidérmicas de gemas adventícias, a mesma via morfogênica mencionada 

neste trabalho, na presença dos reguladores de crescimento ANA e TDZ (Thidiazuron), 

otimizando assim, a regeneração in vitro de pupunheiras. No entanto, os autores também 
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identificaram por meio da utilização da dupla coloração com ácido periódico de Schiff e 

Naphthol blue-black, que alguns pró-embriões tiveram limitados o simultâneo e o pleno 

desenvolvimento em decorrência a fatores físicos e da competição por nutrientes entre estas 

estruturas. Para estas microplantas (grupo A), no entanto, este evento parece estar mais 

precisamente relacionado ao processo de senescência e a um possível processo de habituação 

aos reguladores de crescimento. 

A presença de MCP também foi detectada nas células dos tecidos das bainhas foliares 

localizados mais externamente a região proximal das bases caulinares das microplantas (grupo 

A), com intenso processo oxidativo e degenerativo das paredes celulares, identificado pela 

presença de polifenóis e de polissacarídeos, bem como, pela pronunciada retração da 

membrana plasmática (Figuras 43 D-F). No entanto, nas bainhas foliares mais externas das 

plântulas (grupo BII), foram detectadas células parenquimáticas adjacentes à epiderme 

abaxial, com competência embriogênica e pró-embriões viáveis originados diretamente de 

divisões assimétricas das células adjacentes à epiderme abaxial desta estrutura (Figuras 43 H-

L). Embora os fenóis estejam diretamente relacionados à indução de embriões somáticos 

(ALEMANNO et al., 2003; REIS et al., 2008; ALMEIDA et al., 2012), não se detectou a 

presença desta substância ergástica nas células das bainhas foliares mais externas das 

plântulas (Figuras 43 H-L). No entanto, destaca-se a intensa presença de amido intracelular e 

de polissacarídeos nos espaços intercelulares durante este evento morfogênico, sendo sua 

ocorrência gradativamente maior no sentido da superfície adaxial para a superfície abaxial, 

bem como, o processo degenerativo do amido foi observado nos estratos celulares mais 

próximos a este evento morfogênico (Figuras 43H-L). Fato que reforça as evidências de que o 

amido realmente está relacionado à aquisição de competência embriogênica, (WILLIAMS; 

MAHESWARAN, 1986; VERDEIL et al., 2007; ROCHA et al., 2011) e que é intensamente 

consumido e mobilizado nos estádios iniciais destes eventos morfogênicos (PINTO et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2012). Já nos estratos parenquimático subepidérmico adaxial e no 

centro desta estrutura foi detectada a ocorrência do processo de MCP, sugerindo que a intensa 

presença de polissacarídeos nas camadas adjacentes às células embriogênicas, sejam 

decorrentes da degeneração da parede celular durante este evento (Figuras 43H-K), os quais, 

junto com o amido, constituem um importante recurso energético à indução e 

desenvolvimento dos pró-embriões. A embriogênese somática direta e com origem 

multicelular a partir da bipolarização de centros meristemáticos provenientes de células 

parenquimáticas localizadas no mesofilo de primórdios foliares, também foi observada para 
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esta mesma espécie (ALMEIDA; ALMEIDA, 2006), evidenciando o elevado potencial 

morfogênico destas estruturas à aquisição de competência embriogênica. 

Neste contexto, as análises histológicas e histoquímicas comparativas dos resultados 

obtidos com as microplantas (grupo A) e plântulas (grupo BII) contradizem aqueles obtidos 

com as análises morfofisiológicas, nas quais a detecção de propágulos em plântulas do grupo 

BII foi consideravelmente reduzida (Tabela 5; Figura 36) em relação às microplantas do 

grupo A (Tabela 4; Figura 35). Certamente houve o estabelecimento do balanço nos níveis 

endógenos ótimos na relação auxina/citocinina à indução dos eventos morfogênicos 

supracitados nas bases caulinares das plântulas estabelecidas e mantidas in vitro por um ano, 

os quais somente seriam perceptíveis nas análises morfofisiológicas em período posterior ao 

mensurado, superando os resultados observados para as microplantas (grupo A) e 

corroborando as evidências de que em cultura de tecidos, o processo de senescência está 

relacionado aos estádios de depreciação morfogênicos (MURASHIGE; NAKANO, 1965; 

KONAN et al., 2010). 

Sabendo-se também que o nível de metilação de DNA varia consideravelmente em 

plantas expostas a um prolongado tempo de cultivo in vitro (WANG et al., 2012) e entre os 

tipos de células e tecidos, peça chave na diferenciação e no desenvolvimento vegetal 

(IKEGAMI et al., 2009), bem como trata-se de um processo hereditário (OHGANE; YAGI; 

SHIOTA, 2008; KIM et al., 2010), que pode ocorrer quando as plantas são expostas às 

condições de cultura de tecidos (PHILLIPS; KAEPPLER; OLHOFT, 1994) durante o 

processo de habituação mediante aplicação exógena de reguladores de crescimento 

(HOLLIDAY, 1987; AMASINO; JOHN, 1989; DURANTE et al., 1989) e tornar-se 

irreversível, particularmente quando ocorre o envelhecimento celular (KIM et al., 2010), não 

pode ser descartada a ocorrência do processo irreversível de metilação do DNA, como 

consequência de um possível processo de habituação, da senescência das células e/ou tecidos 

das bases caulinares das microplantas estabelecidas e cultivadas in vitro por longos períodos 

(grupo A), inclusive das células iniciais meristemáticas do ápice caulinar.  

Nas análises histológicas, as células meristemáticas apicais caulinares das 

microplantas (grupo A) apresentaram uma menor relação nuclear-citoplasmática em relação 

ao observado nas células deste mesmo tecido em plântulas do grupo BII, quando comparados 

os volumes citoplasmáticos (Figuras 40 C, H), indicando uma possível disfunção nestas 

células localizadas no meristema apical caulinar das microplantas. A reação TUNEL confirma 

esta suposição, pois a maior incidência da fragmentação do DNA (MCP) e emissão de 

fluorescência ocorreu nas células iniciais meristemáticas do ápice caulinar das microplantas 
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(grupo A) em relação ao mesmo tecido das plântulas (grupo BI) analisadas (Figuras 15 C, F), 

evidenciando que a extensão da fragmentação do DNA destas células foi sensivelmente maior 

(CEITA et al., 2007) que aquela observada nas plântulas do grupo BI. Além disso, os testes 

histoquímicos efetuados nas secções histológicas das bases caulinares das microplantas 

(grupo A) e das plântulas (grupo BII) por meio da coloração com ácido periódico de Schiff e 

Naphthol blue-black (Figuras 42, 43) permitiram evidenciar que as células iniciais 

meristemáticas do ápice caulinar das microplantas, apresentaram apenas conteúdo protéico, ao 

passo que as células deste tecido meristemático em plântulas, apresentaram além de elevado 

conteúdo protéico, a discreta presença de amido e de polissacarídeos no citoplasma (Figuras 

42 A, D). Esses resultados sugerem alterações metabólicas relacionadas ao funcionamento e à 

manutenção de células meristemáticas nas microplantas mantidas in vitro por oito anos (grupo 

A), a partir das células adjacentes a este tecido, das quais provêm aminoácidos, fosfatos e 

ácidos orgânicos transportados via floema (VERDEIL et al., 2007), embora a elevada 

densidade citoplasmática, caracterizada pela presença de proteínas pelo Naphtol blue-black 

(Figura 42 D) indiquem a ocorrência de elevada síntese de RNA e uma elevada atividade 

metabólica (STEIN et al., 2010).  

Em plantas perenes lenhosas, o tempo de vida é determinado pela amplitude de 

persistência dos meristemas e manutenção de sua capacidade de divisão e diferenciação em 

novos brotos e ramos ao longo dos anos, os quais estão diretamente relacionados às 

complexas interações de fatores externos e internos, que podem causar efeitos mutagênicos na 

mitose (MUNNÉ-BOSCH, 2007). Neste contexto, a queda no potencial morfogênico 

observada nas bases caulinares das microplantas do grupo A analisadas (Figuras 40 A-E, 42 

A-C), particularmente das CPPs (Figuras 10 A, B, D), é um forte indício de que a manutenção 

do meristema apical caulinar, bem como, a capacidade de divisão e diferenciação celular 

foram comprometidos, conduzindo algumas células ao processo de MCP, conforme 

detectados nas células de ambas as regiões distal e proximal (Figuras 10 C; 11 A, B) e 

promovendo desordens na reprogramação celular mediante a exposição aos reguladores de 

crescimento ANA e/ou BAP.  

As células podem parar o processo de maturação em algum ponto do ciclo celular, 

tornando-se quiescentes, retornar à proliferação mediante estímulos adequados (POLLACK et 

al., 1994), ou ainda, entrar em processo MCP mediante da atividade das redes de genes que 

controlam este processo, independente de encontrar-se ou não em estado de quiescência 

(SPINELLI et al., 2006), no entanto, os resultados obtidos evidenciam ainda, que o retorno à 

proliferação não foi possível nestas microplantas (grupo A), conforme já mencionado, mesmo 
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com os estímulos adequados à multiplicação nesta espécie, como a aplicação exógena da 

associação do ANA e do BAP ao meio de cultivo (GRANER, 2009; ALMEIDA; ALMEIDA, 

2006; ALMEIDA et al., 2012), embora o TDZ exerça papel potencializador à organogênese 

adventícia (gemas adventícias), bem como à indução de embriões somáticos com origem 

unicelular (GRANER, 2009; ALMEIDA et al., 2012). Portanto, a ausência de respostas das 

microplantas à indução de gemas adventícias (organogênese) e embriões somáticos 

(embriogênese somática) pode ser decorrente do processo habituação aos reguladores de 

crescimento ANA e/ou BAP e agravado pelo processo de senescência de determinada(s) 

célula(s) e/ou tecido(s), particularmente das células iniciais meristemáticas do ápice caulinar e 

das CPPs, visto que, ambos os processos promovem a metilação do DNA nuclear 

(HOLLIDAY, 1987; VLASOVA et al., 1995; KIM et al., 2010). No entanto, ao contrário da 

reversibilidade do processo de habituação (HOLLIDAY, 1987), o processo de metilação 

decorrente do envelhecimento celular é irreversível, comprometendo assim, o retorno ao 

estádio pluripotente ou totipotente (desdiferenciação) e aquisição de novas competências 

morfogênicas (KIM et al., 2010).  

Um possível processo de metilação do DNA ao longo da senescência e 

envelhecimento destas microplantas (grupo A), associado a um provável processo de 

habituação aos reguladores de crescimento ANA e/ou BAP induziram as CPPs localizadas 

entre as células meristemáticas apicais caulinares e a região de diferenciação das células 

procambiais, na região distal destas estruturas (Figuras 40 A, B, D) que deixassem de atuar 

como nichos de células-alvo à multipotência (diferenciação do sistema vascular) e 

totipotência (embriogênese somática) (ALMEIDA et al., 2012), quando comparadas às 

plântulas cultivadas in vitro por um ano (Figuras 40 F, G, I, J, K). Embora se tenha observado 

a competência ao desenvolvimento de gemas adventícias em apenas uma, das oito 

microplantas analisadas, a origem para este evento morfogênico, foi incerta, mediante o 

estádio avançado de desenvolvimento desta estrutura (Figuras 40 A, E). Isto implica a 

ocorrência de uma queda pronunciada também à pluripotência em decorrência ao prolongado 

período de manutenção in vitro, visto que, para esta mesma espécie, a incidência de gemas 

adventícias demonstrou ser elevada em ápices caulinares mantidos in vitro por oito meses na 

presença da associação dos reguladores de crescimento ANA e BAP, as quais originaram-se 

das CPPs mais internas dos ápices caulinares (ALMEIDA et al., 2012). Entretanto, a 

potencialização à organogênese adventícia (gemas adventícias) e à embriogênese somática 

observadas em plântulas do grupo BII (Figuras 40 G, J, K), muito provavelmente relaciona-se 

à ausência de disfunções nas células iniciais meristemáticas do ápice caulinar, em decorrência 
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ao reduzido período de manutenção in vitro e à ausência de um processo de metilação das 

células deste tecido e das CPPs. 

Nas amostras foliares analisadas, verificou-se que em microplantas (grupo A) e 

plântulas (grupo BII) o mesofilo apresentou-se histologicamente similar às células 

hipodérmicas de ambas as superfícies (Figuras 37 B-D; F-H), no entanto, a presença de 

cloroplastos íntegros e maiores nas células do mesofilo em plântulas do grupo BII, 

possibilitou a sua distinção com as células hipodérmicas em ambas as superfícies analisadas 

(Figuras 37 E-H) e foi uma característica marcante e distintiva daqueles observados em 

microplantas (grupo A), os quais, quando presentes, apresentaram-se disformes e alongados 

(Figuras 37 B-D; F-H). Estas observações foram similares àquelas efetuadas nas análises 

histológicas, visando à identificação do processo de MCP nas amostras foliares de ambos os 

grupos (Figuras 8 C, F) e a reduzida intensidade da auto-fluorescência observada nos 

cloroplastos das microplantas do grupo A, além de ser uma possível consequência do 

processo degenerativo detectados nestas organelas durante o processo de MCP (Figuras 12 A-

C; 13 A-C; 31 B, C) (ARDUIN; KRAUS, 2001; WRIGHT; DOORN; GUNAWARDENA, 

2009), e à degeneração dos pigmentos durante o processo de senescência (DHINDSA; 

MATAWE, 1981), conforme já discutido, pode estar associada às desordens relacionadas à 

síntese de clorofilas durante um possível processo de habituação aos reguladores de 

crescimento ANA e/ou BAP. A independência das células às citocininas e auxinas, bem como 

à síntese de poliaminas durante o processo de habituação, está integrada com as vias 

bioquímicas primárias, e implica tanto a ativação da via das pentose-fosfato, em decorrência 

ao desvio do metabolismo do carbono e incremento da hidrólise de sacarose, como ao desvio 

de α-cetoglutarato do ciclo de Krebs, para a via glutamato-prolina-poliaminas por meio de 

uma rota anapleurótica (GASPAR et al., 2000, 2003), em detrimento à via metabólica Beale 

para a síntese de clorofilas (GASPAR et al., 1998, 1999).  

Considerando que a habituação não causa apenas sensibilidade das células aos 

hormônios endógenos, mas também alterações no metabolismo do etileno e poliaminas 

(GASPAR et al., 2000, 2003), é possível que o estresse decorrente de sucessivas 

transferências de propágulos das microplantas do grupo A ao longo dos oito anos de 

manutenção in vitro, tenha induzido substancial emissão de etileno e consequente indução à 

síntese e acúmulo de poliaminas, causando disrupturas epigenéticas, conforme pressuposto 

por Konan et al. (2010) ao avaliarem vinte linhagens de dendezeiros (Elaeis guineensis Jacq.) 

cultivadas in vitro por um período de vinte anos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os tecidos passam por constantes processos de renovação celular, em decorrência do 

equilíbrio entre a proliferação e a morte das células, caracterizada por um processo ativo de 

alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e morte celular programada, sendo que, 

esta última atua também como um mecanismo de defesa, ativado sempre que ocorre uma 

injúria, um estresse, seja biótico (ataque de patógenos) ou abióticos (pH, temperatura, 

nutrição, exposição a reguladores de crescimento, entre outros), ou ainda quando o DNA 

apresenta-se danificado. 

Baseado nos resultados obtidos, pressupõe-se que o tempo prolongado de manutenção 

in vitro de B. Gasipaes, teve como fator estressante os sucessivos subcultivos ao longo dos 

oito anos de manutenção in vitro, o que provavelmente favoreceu a síntese de etileno, 

ativando genes para a MCP, principalmente nas células parenquimáticas do mesofilo, nas 

células do tecido parenquimático cortical interno das raízes, bem como, nas células pré-

procambiais, procambiais e parenquimáticas das bases caulinares. Adicionalmente, o processo 

de envelhecimento dos propágulos, particularmente das células iniciais meristemáticas do 

ápice caulinar, associado a um possível processo de habituação aos reguladores de 

crescimento ANA e/ou BAP destas microplantas (grupo A), podem ter promovido intenso 

processo de metilação do DNA, comprometendo assim, a reprogramação celular ao estado 

indiferenciado e a aquisição de competência à multipotência, pluripotência e totipotência, 

particularmente das CPPs localizadas na região distal das bases caulinares. Não se pode 

descartar a ocorrência de um acúmulo excessivo de poliaminas nestas microplantas (grupo A), 

as quais podem ter promovido disrupturas epigenéticas. 

Estes eventos culminaram com a senescência das células dos tecidos supracitados, 

induzindo-as ao processo de MCP, no entanto, sem acarretar a morte dos órgãos e das 

microplantas como um todo, mas comprometendo severamente o processo de multiplicação 

em grande escala desta espécie. Isto evidencia a necessidade de efetuar ressalvas ao princípio 

da totipotencialidade creditado por Haberlandt (1902), que enunciou que cada célula vegetal 

possui o potencial genético para reproduzir um organismo inteiro.  

Os resultados obtidos neste trabalho, também evidenciam a necessidade de que novas 

pesquisas sejam efetuadas no processo de regeneração in vitro, particularmente avaliando-se 

cada espécie como um caso específico, considerando-se o ciclo de vida e as alterações 

observadas ao longo de sua manutenção in vitro. Também faz-se necessário o 

desenvolvimento de análises à mensuração dos níveis endógenos de auxinas e citocininas, da 

emissão de etileno, dos níveis de poliaminas, de cálcio citoplasmático e de metilação do 
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DNA, particularmente nas células presentes nos meristemas apicais caulinares, e avaliações 

no processo de aclimatização dos propágulos. Cabe ainda ressaltar que, o envelhecimento 

promove o encurtamento dos telômeros e que disfunções nestas estruturas localizadas nos 

cromossomos, acarretam defeitos morfogênicos, bem como, na função dos meristemas apicais 

com deficiência da enzima telomerase. 

A compreensão dos mecanismos e possíveis alterações das vias morfogênicas e sua 

correlação com a ocorrência da habituação, senescência e morte celular programada, são 

extremamente importantes para o desenvolvimento de métodos de cultivo in vitro que 

previnam as perdas de indivíduos micropropagados. 
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7 CONCLUSÕES  

 

1) Microplantas mantidas por longos períodos in vitro apresentam alterações 

ultraestruturais e danos no DNA, em consequência do processo de morte celular. 

 

2) O cultivo in vitro de microplantas por longos períodos realmente afeta o potencial 

morfogênico.  

 

3) Considerando-se que os processos bioquímicos independem da idade da planta, 

mas sim da sinalização genética, análises histocitológicas, histoquímicas e morfofisiológicas 

são fundamentais para a detecção de alterações no metabolismo primário e secundário, bem 

como, no potencial e vias morfogênicas em plantas mantidas in vitro por longos períodos. 

 

4) A queda no potencial morfogênico das microplantas mantidas por longos períodos 

in vitro está relacionada ao processo de senescência em decorrência ao envelhecimento das 

microplantas, bem como a um possível processo de habituação aos reguladores de 

crescimento ANA e/ou BAP. 
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ANEXO A - Análises comparativas entre as microplantas do grupo A (GA) e as plântulas do grupo BI (GBI) 
de B. gasipaes para os resultados obtidos com os testes histoquímicos aplicados à detecção de 
amido, lipídeos totais, proteínas totais e compostos fenólicos nas folhas. Os valores das medianas 
foram obtidos da escala qualitativa ordinal atribuída à intensidade de resultados observados nas 
folhas, raízes e bases caulinares de ambos os grupos e classificados como 1= negativo (-), 2 = 
reduzido (+), 3 = moderado (++) e 4 = elevado (+++) 

             

Repetições 
 Substâncias ergásticas 
 amido  lipídeos totais  proteínas totais  compostos fenólicos 
 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  1 4  4 3  1 1  4 2 
R2  1 4  4 3  1 1  4 3 
R3  2 4  4 3  1 1  4 3 
R4  1 4  4 3  1 1  4 3 
R5  1 4  4 3  1 1  2 2 
R6  1 4  4 3  1 1  4 2 
R7  1 4  4 3  1 1  2 3 
R8  1 4  4 3  1 1  4 3 

Medianas  1 4  4 3  1 1  4 3 
             

 
 
ANEXO B - Análises comparativas entre as microplantas do grupo A (GA) e as plântulas do grupo BI (GBI) 

de B. gasipaes para os resultados obtidos com os testes histoquímicos aplicados à detecção de 
amido, lipídeos totais, proteínas totais e compostos fenólicos nas raízes. Os valores das medianas 
foram obtidos da escala qualitativa ordinal atribuída à intensidade de resultados observados nas 
folhas, raízes e bases caulinares de ambos os grupos e classificados como 1= negativo (-), 2 = 
reduzido (+), 3 = moderado (++) e 4 = elevado (+++) 

             

Repetições 
  Substâncias ergásticas 
 amido  lipídeos totais   proteínas totais   compostos fenólicos 
 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  1 1  2 2  1 1  4 1 
R2  1 1  4 2  1 1  4 3 
R3  1 1  4 2  1 1  4 3 
R4  1 1  4 1  3 1  2 3 
R5  4 1  4 2  1 1  2 3 
R6  1 1  4 2  1 1  4 3 
R7  1 1  4 2  4 1  4 3 
R8   1 1   4 2   1 1   4 3 

Medianas   1 1   4 2   1 1   4 3 
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ANEXO C - Análises comparativas entre as microplantas do grupo A (GA) e as plântulas do grupo BI (GBI) 
de B. gasipaes para os resultados obtidos com os testes histoquímicos aplicados à detecção de 
amido, lipídeos totais, proteínas totais e compostos fenólicos nas bases caulinares. Os valores das 
medianas foram obtidos da escala qualitativa ordinal atribuída à intensidade de resultados 
observados nas folhas, raízes e bases caulinares de ambos os grupos e classificados como 1= 
negativo (-), 2 = reduzido (+), 3 = moderado (++) e 4 = elevado (+++) 

             

Repetições 
  Substâncias ergásticas 
 amido  lipídeos totais   proteínas totais   compostos fenólicos 
 GA GBI  GA GBI  GA GBI  GA GBI 

R1  4 4  4 3  1 2  2 4 
R2  4 4  4 3  1 1  2 4 
R3  4 4  4 3  1 1  2 4 
R4  4 4  4 3  4 1  2 4 
R5  4 4  4 3  1 2  2 4 
R6  4 4  4 3  4 1  2 4 
R7  1 4  4 3  1 1  2 4 
R8   4 4   1 3   1 1   2 4 

Medianas   4 4   4 3   1 1   2 4 
             

 
 
ANEXO D - Comprimentos radiculares (cm) observados por microplanta de B. gasipaes estabelecida e 

cultivada in vitro por oito anos (grupo A)  

   

Repetições Comprimento das raízes 
Média. 

microplanta -1 

R1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 - - - - 0,47 

R2 1,60 1,50 1,50 1,50 1,40 1,00 1,00 - - - 1,36 

R3 2,50 2,50 2,00 - - - - - - - 2,33 

R4 1,00 1,00 0,80 0.60 - - - - - - 0,93 

R5 1,00 1,00 1,50 - - - - - - - 1,17 

R6 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,36 

R7 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 - - 1,44 

R8 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 - 1,00 

Média geral           1,26 
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ANEXO E - Comprimentos radiculares (cm) observados por plântula de B. gasipaes estabelecida e 
cultivada in vitro por um ano (grupo BII)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Repetições Comprimento das raízes 
Média. 

plântula -1 

R1 2,50 2,50 2,40 1,60 1,50 - 2,10 

R2 2,50 2,00 2,00 - - - 2,17 

R3 2,40 2,40 2,30 1,80 1,70 1,70 2,05 

R4 1,50 1,50 1,50 0.80 0,60 - 1,18 

R5 2,50 1,60 1,50 - - - 1,87 

R6 7,30 7,20 7,20 3,00 3,00 - 5,54 

R7 3,00 2,10 1,90 - - - 2,33 

R8 3,20 - - - - - 3,20 

Média geral       2,55 

        


