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Resumo 

 

Folhas apresentam grande diversidade morfológica como resultado de diferentes 

padrões de desenvolvimento. Embora a forma plana das folhas típicas seja eficiente 

para sua função de fotossíntese, algumas espécies de Aizoaceae também desenvolveram 

folhas teretes, com simetria radial e lâmina abaxializada. Para entender os mecanismos 

de desenvolvimento responsáveis pela geração desses padrões, investigamos a 

ontogênese de folhas com diferentes morfologias no grupo. Neste trabalho, 

descrevemos o desenvolvimento foliar em espécies de Aizoaceae, incluindo indivíduos 

com folhas planas e teretes, utilizando as técnicas usuais de anatomia vegetal. Todas as 

espécies analisadas têm folhas com base bifacial estabelecida em estágios iniciais de 

desenvolvimento; no entanto, as espécies com folhas de terete possuem lâminas 

unifaciais. Com interesse no papel do gene ARP recente duplicado em Aizoaceae, nós 

investigamos a possível correlação entre o evento de duplicação e o surgimento da 

morfologia da folha abaxializada em Aizoaceae. Detectamos, por meio de hibridização 

in situ, que ARP é expresso em todo o primórdio foliar, sugerindo que, em Aizoaceae, 

este gene está envolvido principalmente na determinação do destino das células foliares. 

Além disso, demonstramos que a expressão dos ortólogos de ARP em Aizoaceae são 

capazes de recuperar o fenótipo selvagem de Arabidopsis as1, indicando um alto grau 

de conservação funcional do gene, mesmo em folhas com uma morfologia tão distinta. 
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Abstract 

 

Leaves exhibit great morphological diversity as a result of different patterns of 

development. Although the flat shape of typical leaves is efficient for their 

photosynthesis function, some Aizoaceae species have also evolved terete leaves, with 

radial symmetry and abaxialized lamina. In order to understand the development 

mechanisms responsible for generating such patterns, we investigate the ontogenesis of 

leaves with different morphologies in the group. In this work, we describe development 

in Aizoaceae species, including individuals with flat and terete leaves, processed 

according to usual techniques in plant anatomy. We found that all species have leaves 

with bifacial base established in early stages of development; however, terete leaved 

species have unifacial leaf blades. Interested in the role of the recent duplicated ARP 

gene in Aizoaceae, we investigate the possible correlation between the duplication 

event and the emergence of the abaxialized leaf morphology in Aizoaceae. We detected, 

by in situ hybridization assays, that ARP is expressed throughout the leaf primordium, 

suggesting that in Aizoaceae this gene is involved in the determination of leaf cell fate. 

In addition, we have shown that the expression of ARP orthologs of Aizoaceae is 

capable of recovering the wild-type phenotype of Arabidopsis as1, indicating a high 

degree of functional conservation of the gene, even in leaves with such a distinct 

morphology. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A capacidade de desenvolver uma lâmina foliar ampla, achatada e dorsiventral, 

como ocorre na maioria das angiospermas, foi um evento chave na evolução das plantas 

(Gifford & Foster 1989, Nicotra et al. 2011). A especialização celular em cada face, 

somada à extensão da lâmina, aprimorou a captação de luminosidade e trocas gasosas, 

demandados à realização da fotossíntese, função centralizada nas folhas e ao mesmo 

tempo minimizam as perdas de água para o ambiente (Eames & McDaniels 1947).  

A face adaxial é caracterizada por apresentar epiderme recoberta por cutícula 

espessa, que protege a folha de dessecação, e o parênquima paliçádico é arranjado de 

forma a favorecer a distribuição de luz pelo mesofilo (Esau 1977). Na face abaxial, por 

sua vez, é comum a presença de numerosos estômatos e de parênquima frouxamente 

arranjado, com amplo espaço intercelular, atributos que permitem a regulação das 

trocas gasosas e o controle da transpiração (Esau 1977). As células que compõem o 

sistema vascular nas folhas são arranjadas com xilema em posição adaxial em relação 

ao floema, e outras características que podem distinguir os domínios adaxial e abaxial 

das folhas incluem a densidade e tipo de tricomas presentes e a forma e o tamanho das 

células epidérmicas.  

Embora a condição dorsiventral tenha aprimorado a captação de luminosidade e 

trocas gasosas, demandados à realização da fotossíntese, algumas espécies dispõem de 

modificações extraordinárias na morfologia foliar, como a ocorrência de folhas 

cilíndricas e unifaciais, ou em sua função, como as folhas portadoras de reserva, ou 

aquelas transformadas em gavinhas ou espinhos. Algumas famílias botânicas 

apresentam pouca variação na morfologia foliar, sendo este um estado de caráter usual 

em sua identificação; em outras famílias há grande variedade morfológica entre as 
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espécies, mesmo dentro de um único gênero, como ocorre na família Aizoaceae 

(Caryophyllales).  

Neste trabalho, damos continuidade aos nossos estudos de uma família de 

plantas com folhas suculentas altamente adaptadas ao ambiente em que vivem. Tal 

adaptação implica em uma morfologia muito diversa e, ao mesmo tempo, particular de 

suas folhas, refletindo em inovações em todo o corpo vegetal. A seguir, na introdução 

geral, apresenta-se a família Aizoaceae, abordando um pouco de sua classificação e 

ecologia, e as características morfoanatômicas foliares da subfamília Ruschioideae, 

principal objeto do presente estudo. Um segundo tópico tratará da morfogênese de 

folhas em angiospermas. Por fim abordaremos o gene Asymmetric Leaves1/Rough 

sheath2/Phantastica (ARP), cuja duplicação em Aizoaceae tem sido apontada como 

uma das possíveis causas para a grande diversificação morfológica ocorrida no grupo.  

Embora as folhas representem os órgãos de maior plasticidade no corpo vegetal, 

todas as espécies compartilham a identidade de dois domínios distintos ao longo do seu 

eixo adaxial-abaxial (Kaplan 2001; Yamaguchi et al. 2012). Essa polaridade pode ser 

verificada no mesofilo de folhas com arranjo dorsiventral, no sistema vascular (com o 

xilema ocupando posição adaxial em relação ao floema) e por especializações 

epidérmicas que podem diferir entre as duas faces da folha.  

 

Mecanismos do desenvolvimento foliar relacionados ao estabelecimento da identidade 

adaxial-abaxial 

Com o advento da biologia molecular alguns dos principais mecanismos de 

controle do estabelecimento da polaridade adaxial-abaxial nas folhas foram elucidados, 

a princípio partindo da observação de mutantes de plantas modelo, como Antirrhinum 

majus e Arabidopsis thaliana. Um dos primeiros trabalhos a serem realizados nesse 
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contexto descreveu o papel do gene PHANTASTICA (PHAN) em Antirrhinum, realizado 

por Waites & Hudson, em 1995. Em mutantes phan regiões com células características 

da face abaxial diferenciam-se na face adaxial da folha, sendo que as plantas com 

mutações mais severas desenvolvem folhas cilíndricas com domínio adaxial 

inteiramente ocupado por células típicas de face abaxial.   

Com base nesses resultados, a importância PHAN para a diferenciação adequada 

no domínio adaxial foi melhor elucidada, e elaborou-se o modelo, posteriormente 

corroborado, no qual a justaposição de células características de ambas as faces se faz 

necessária para que haja expansão de lâmina foliar, tornando o órgão amplo e planar 

(Waites & Hudson 1995).  Posteriormente foram descritos ortólogos de PHAN em 

outras espécies, como ROUGHSHEET2 (RS2) em Zea mays (Timmermans et al. 1999) 

e ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1) em Arabidopsis (Byrne et al. 2000), os quais são 

referidos conjuntamente como ARP, além de outros genes envolvidos na diferenciação 

de cada uma das faces. 

Os genes Class III Homeodomain Zipper (HD-ZIP III) PHABULOSA (PHB), 

PHAVOLUTA (PHV) e REVOLUTA (REV) determinam identidade adaxial. Mutantes 

phb de Arabidopsis desenvolvem folhas cilíndricas e abaxializadas (McConnell & 

Barton 1998), fenótipo semelhante àqueles obtidos tanto em phan (Waites & Hudson 

1995), quanto nos experimentos de incisão (Sussex 1954; Reinhardt et al. 2005). Da 

mesma forma, a expressão ectópica de PHB e PHV na face abaxial resulta em 

adaxialização foliar, assim como ocorre com o ganho de função de alelos de REV em 

Arabidopsis, comprovando o papel desses genes na determinação da face adaxial 

(McConnell & Barton 1998; McConnell et al. 2001).  

Durante a morfogênese foliar o domínio de expressão de HD-ZIP III estende-se 

desde a região do meristema apical caulinar até a porção adaxial do primórdio foliar, 
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formando um centro de expressão; perifericamente a esse domínio, na porção abaxial da 

folha, expressam-se no primórdio foliar os fatores de transcrição abaxiais (Wu et al. 

2008; Husbands et al. 2009). Segundo McConnell et al. (2001), as proteínas resultantes 

da expressão desses genes mediam o sinal vindo do meristema apical caulinar e 

reprimem a expressão de fatores formadores de tecidos abaxiais na região adaxial das 

folhas. 

Os genes da família KANADI (KAN1-4) se expressam no domínio abaxial 

durante o desenvolvimento de órgãos laterais (Eshed et al. 2001; Kerstetter et al. 2001) 

com padrão de expressão antagônico a PHB, PHV e REV (Izhaki & Bowman 2007) e 

ASYMMETRIC LEAVES2 (AS2) (Wu et al. 2008), corroborando o modelo proposto por 

Waites & Hudson (1995). Em mutantes com perda ou ganho de função de KAN, a 

condição bifacial das folhas é comprometida, formando órgãos de simetria radial 

adaxializados e abaxializados, respectivamente (Izhaki & Bowman 2007; Wu et al. 

2008). Além de KAN, os genes da família YABBY também se expressam no domínio 

abaxial na morfogênese foliar (Siegfried et al. 1999) e, segundo Eshed et al. (2004), a 

perda de função de YABBY acentua o fenótipo radial das folhas de mutantes que não 

expressam KAN, sendo seu papel importante durante a expansão da lâmina, induzindo a 

divisão celular na região limítrofe entre os domínios adaxial e abaxial. O AUXIN 

RESPONSE FACTOR3 (ARF3)/ETTIN (ETT) também se expressa no domínio abaxial 

da folha, sendo importante na determinação dessa face (Pekker et al. 2005). 

 

Aizoaceae 

Pertencente às Caryophyllales suculentas, Aizoaceae tem como centro de 

origem o sul da África (Ihlenfeldt 1994, Klak et al. 2004, Burke 2005). Suas espécies 

são conhecidas popularmente como ice plants (plantas de gelo) e flowering stones 
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(pedras que florescem), em referência às suas folhas suculentas de morfologia muito 

peculiar, que atraem a atenção de colecionadores e admiradores em todo o mundo.  

Muitas das espécies da família Aizoaceae são endêmicas do Succulent karoo, 

bioma de clima árido que se estende por territórios da Namíbia e sudoeste da África do 

Sul (Klak et al. 2003, Ihlenfeldt 1994, Cowling et al. 1999). Considera-se o Succulent 

karoo como sendo o bioma árido de maior diversidade vegetal do mundo, sendo 

classificado hotspot de biodiversidade (Conservation International). Diversas hipóteses 

têm sido elaboradas para explicar a tamanha diversidade e endemismo na região do 

bioma. As principais referem-se ao clima, singular e favorável ao crescimento de 

plantas suculentas, por ser relativamente úmido, com distribuição de chuvas sazonal e 

concentrada no inverno (Cowling et al. 1999, Desmet & Cowling 1999). Além das 

características climáticas da região, destaca-se também a heterogeneidade na 

composição do solo ao longo do bioma (Ellis & Weis 2006) que, somada ao clima, teria 

proporcionado microclimas distintos e favoráveis ao desenvolvimento e especiação da 

vegetação (Ihlenfeldt 1994, Schmiedel & Jürgens 1999).  

A classificação da família Aizoaceae fora tradicionalmente baseada em 

caracteres morfológicos de estruturas reprodutivas e na presença de células epidérmicas 

especiais (bladder cells, células-bexiga) nas folhas (Bittrich & Hartmann 1988, 

Hartmann 1993, 1998, 2001a, 2001b, Chesselet et al. 2002), tendo havido diversas 

circunscrições. A filogenia molecular mais atual (Klak et al. 2003), apresenta 

Aizoaceae dividida em quatro subfamílias: Aizoideae, Sesuvioideae, 

Mesembryanthemoideae e Ruschioideae, concentrando nesta última o maior número de 

espécies e a sua maior diversidade morfológica (Klak et al. 2003).  

Entre as Ruschioideae observam-se arbustos, ervas e diversas geófitas com 

constituição notavelmente reduzida (Ihlenfeldt 1994). Poucas espécies de Aizoaceae 
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apresentam folhas achatadas com lâmina expandida lateralmente (fig. 1 A, B); na 

família folhas trígonas são mais frequentes (fig. C, D), e algumas espécies apresentam 

folhas cilíndricas (fig. 1 E) (Smith et al. 1998). A maior parte das espécies de 

Ruschioideae e grande parte das Mesembryanthemoideae têm filotaxia oposta e bases 

foliares conadas, de modo que cada par de folhas forma uma estrutura única, 

circundando o caule (Smith et al. 1998) (fig. 1 B-D, F, G).  

Anatomicamente, as folhas de Aizoaceae apresentam parênquima clorofiliano 

margeando o parênquima armazenador, cujo centro é ocupado pela nervura central da 

folha, arranjo frequente observado em folhas suculentas (Landrum 2001; Melo-de-

Pinna et al. 2014, 2016). O diferencial observado em Aizoaceae reside na ocorrência de 

pequenos feixes vasculares marginais dispostos ao longo da periferia da folha, 

denominados feixes vasculares periféricos (peripheral vascular bundles - PVB, Melo-

de-Pinna et al. 2014), nos quais o xilema é endoscópico, i.e., sempre direcionado para o 

centro da folha, com floema voltado para a superfície externa (Melo-de-Pinna et al. 

2014). Nessa configuração, a posição interna do xilema nos feixes periféricos 

localizados na região adaxial das folhas de Aizoaceae contraria a polaridade habitual de 

tecidos vasculares, uma vez que nas folhas o xilema normalmente dispõe-se 

adaxialmente ao floema (Eames & McDaniels, 1947; Esau 1977, Evert 2006). 

A nervura principal da folha apresenta xilema e floema com polaridade 

convencional, sendo a inversão dos feixes observada apenas na margem da folha (Melo-

de-Pinna et al., 2014). Segundo as autoras, células características da face abaxial se 

diferenciam no domínio adaxial da folha, sugerindo um possível processo de 

abaxialização foliar envolvido na formação de feixes vasculares com polaridade 

invertida na face adaxial das folhas de Aizoaceae.  
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Figura 1. Exemplos de padrões morfológicos de Aizoaceae. A – Skiatophytum tripolium, 

folhas dorsiventrais planas com bases livres; B – Delosperma tradescantioides, folhas 

dorsiventrais planas com bases conadas; C – D. napiforme, folhas trígonas com bases 

conadas; D – Gibbaeum heathii, idem a C; E – Fenestraria rhopalophylla, folhas teretes 

com bases conadas; F – Lithops aucampiae, folhas quase totalmente conadas; G – Muiria 

hortenseae, folhas completamente conadas. 

 

Ontogênese foliar 

Logo após a iniciação do primórdio, a folha em desenvolvimento define seu eixo 

proximal-distal, e diferencia o cordão de procâmbio da nervura principal (Esau 1977; 

Evert 2006). A expansão da lâmina foliar ocorre posteriormente, com a atividade da 

blastozona marginal (Hagemann & Gleissberg 1996; Dengler & Tsukaya 2001). Dessa 

forma, a abaxialização foliar em Aizoaceae provavelmente se expressa durante a 

formação da lâmina foliar. Isso se sustenta no fato de que os feixes vasculares 
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invertidos distribuem-se ao logo do eixo proximal-distal em toda a lâmina, porém estão 

ausentes na base da folha. 

A disposição dos feixes marginais de Aizoaceae assemelha-se ao que se observa 

em folhas unifaciais, frequentes em monocotiledôneas (Eames & McDaniels 1947). As 

folhas unifaciais exibem dois domínios morfologicamente distintos ao longo de seu 

eixo proximal-distal: a lâmina, que compõe a porção unifacial propriamente dita, e a 

bainha que representa a base da folha e tem estrutura dorsiventral (Kaplan 1973). Em 

folhas bifaciais, tanto a lâmina quanto a base diferenciam-se mantendo a polaridade 

adaxial-abaxial, entretanto, nas folhas unifaciais a lâmina foliar é formada apenas por 

tecidos de face abaxial. Em seção transversal, nota-se a ausência de arranjo dorsiventral 

dos tecidos, e a presença de feixes vasculares dispostos ao longo de uma elipse, com os 

polos de xilema sempre voltados ao centro da folha (Kaplan 1973, Yamaguchi & 

Tsukaya 2010). A partir da ontogênese desse tipo foliar, observa-se uma intensa 

atividade da blastozona adaxial que proporciona divisões periclinais de células em 

direção ao meristema (Hagemann & Gleissberg 1999, Kaplan 2001).  

Os mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento de folhas 

unifaciais foram tema de estudo de Yamaguchi & Tsukaya (2010) e Yamaguchi et al. 

(2010). De acordo com esses trabalhos, a lâmina de Juncus prismatocarpus é 

abaxializada, uma vez que a expressão de um ortólogo de ARF3 (identidade abaxial) 

ocorre na margem foliar ao longo de toda a lâmina, ao mesmo tempo em que um 

ortólogo de PHB (identidade adaxial) se expressa apenas no xilema. Na bainha foliar a 

expressão desses genes é convencional, e por isso essa parte da folha é dorsiventral. 

Com base em nossos estudos de anatomia do desenvolvimento foliar em Aizoaceae 

(Melo-de-Pinna et al. 2014, 2016), acrescidas do conhecimento disponível sobre 

desenvolvimento de folhas unifaciais, nos âmbitos morfoanatômico (Kaplan 1970, 
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1973) e molecular (Yamaguchi & Tsukaya 2010; Yamaguchi et al. 2010), nós 

elaboramos a hipótese de que ocorra processo de abaxialização em algumas espécies 

desta família, sendo essa a explicação ao fato de tecidos característicos de face abaxial 

se diferenciarem na região adaxial. 

 

ASYMMETRIC LEAVES1/ ROUGH SHEEAT2/ PHANTASTICA (ARP) em Aizoaceae 

Segundo o trabalho de Illing et al. (2009), durante a diversificação entre 

Mesembryanthemoideae e Ruschioideae, a duplicação do gene ortólogo de 

ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1), configurou uma importante novidade a partir da qual 

houve uma importante diversificação morfológica em Aizoaceae. A atividade do gene 

ARP pode estar relacionada à determinação da identidade adaxial, e uma alteração no 

seu padrão de expressão pode estar associada ao desenvolvimento de células 

características de face abaxial na face adaxial da folha (Waites & Hudson 1995). A 

observação do padrão de expressão de ARPa e ARPb em diferentes tipos foliares de 

Aizoaceae possibilitaria inferir a influência da atividade desses genes na formação de 

células abaxiais no domínio adaxial das folhas, e concluir se de fato ocorre 

abaxialização foliar em Aizoaceae. 

Diante deste cenário, propõe-se realizar uma investigação inédita sobre a 

expressão do ortólogo de ARP durante a ontogênese foliar em duas espécies de 

Aizoaceae, sendo uma de Mesembryanthemoideae e uma de Ruschioideae. O padrão de 

expressão de ASYMMETRIC LEAVES1/ROUGH SHEET/PHANTASTICA (ARP) 

observado pode fornecer evidências que sustentem a hipótese de abaxialização foliar, 

elaborada com base em estudos de desenvolvimento foliar. Além disso, busca-se 

discutir se a duplicação do gene (ARPa e ARPb), ocorrida durante a diversificação de 
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Mesembryanthemoideae e Ruschioideae, contribuiu para a diversificação na morfologia 

foliar em Aizoaceae. Para tanto, nossos objetivos são: 

§ Descrever a ontogênese foliar de espécies de Ruschioideae com folha 

dorsiventral e folha unifacial. 

§  Verificar se as duas cópias do ortólogo de ASYMMETRIC LEAVES1/ROUGH 

SHEEAT/PHANTASTICA - (ARPa e ARPb) detectadas no genoma, de fato são 

expressas durante a ontogênese foliar em Ruschioideae. 

§  Descrever o padrão de expressão in situ de ARP durante o desenvolvimento 

de folhas em representantes de Mesembryanthemoideae e Ruschioideae. 

§ Observar se o gene ARP em Aizoaceae tem função homóloga à de seu 

ortólogo em Arabidopsis thaliana. 

 

A presente tese apresenta-se em dois capítulos. No primeiro, abordamos a 

ontogênese foliar, enfatizando a atividade diferencial de suas regiões de crescimento. 

No segundo capítulo investigamos o padrão de expressão de ARP, a homologia das 

sequências obtidas, bem como sua possível função do gene durante o desenvolvimento 

foliar. Em anexo encontram-se a lista de todos os primers utilizados, e as sequências de 

genes obtidas no presente estudo e o resumo das publicações realizadas ao longo do 

doutorado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O primeiro passo na elaboração desta pesquisa surgiu do estudo de ontogênese 

foliar em espécies de Ruschioideae (Capítulo 1). O desenvolvimento foliar foi 

observado nas mais diferentes morfologias foliares, entre dorsiventrais e teretes, 

mostrando a instalação e atividade das regiões de crescimento envolvidas na 

histogênese da base e da lâmina foliar. Sugerimos que mecanismos moleculares de 

abaxialização sejam desencadeados durante a formação da lâmina foliar, uma vez 

demonstrado que o caráter dorsiventral da nervura mediana é definido anteriormente, 

assim como ocorre na base foliar. A realização de estudos sobre desenvolvimento foliar 

a partir de análises anatômicas em grupos que apresentam diferentes morfologias 

foliares - dorsiventrais e teretes- reforça a necessidade de mais estudos sobre os 

processos envolvidos na formação de folhas cilíndricas dentro das plantas vasculares. 

Ferramentas complementares aos estudos do desenvolvimento foliar são de 

extrema importância quando se aborda aspectos envolvendo os processos de 

abaxialização e adaxialização. Neste sentido, a partir da análise de expressão gênica e 

conservação da função de genes relacionados ao estabelecimento da morfologia foliar 

in Ruschioideae (Capítulo 2), consideramos a hipótese da variação morfológica 

presente no grupo ser produto de uma possível interferência entre as duas cópias de 

ARP modulando sua capacidade de estabelecer o domínio adaxial. 

 Em síntese, avanços em técnicas moleculares tem nos permitido desvendar 

alguns dos mecanismos do desenvolvimento vegetal e um progresso significativo tem 

sido feito no entendimento da identidade adaxial-abaxial em plantas modelo. Ainda 

pouco se conhece sobre o controle genético do desenvolvimento folar em outros grupos, 

mas estudos comparativos com base em Arabidopsis thaliana, Oriza sativa e outras 

espécies nos auxiliam a entender o desenvolvimento vegetal em ampla perspectiva. 
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Análises de espécies diferentes vão ainda fornecer um entendimento sobre como esses 

mecanismos influenciam na diversidade e plasticidade fenotípica dos mais diferentes 

grupos de plantas. 

 

 

  




