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I. INTRODUÇÃO 
 
I.1. Organização e atividade do ápice radicular   
 

O sistema radicular representa uma estrutura propícia para o estudo de fatores que 

controlam a plasticidade na organização celular durante o desenvolvimento vegetal 

(MALAMY, 2005), uma vez que as raízes possuem simetria radial e são compostas por 

células organizadas em fileiras e regiões ligeiramente bem definidas (BLOOM et al., 2003). A 

organização e a estrutura da raiz são determinadas pela somatória das atividades integradas 

das populações de células que compõem o ápice radicular (JIANG e FELDMAN, 2003).  

O ápice de uma raiz em crescimento apresenta regiões relativamente bem definidas, 

como a coifa, meristema fundamental, região de alongamento (muito diminuta na maioria das 

raízes) e, finalmente, uma região de maturação celular que se sobrepõe parcialmente à zona 

de alongamento (BIRNBAUM e BENFEY, 2004; JIANG e FELDMAN, 2005). Nas 

Angiospermas o crescimento radicular é mantido e regulado através da atividade do 

meristema apical radicular (MAR). Um balanço entre a formação de novas células 

meristemáticas e a transição para a diferenciação celular regula a atividade do MAR, 

permitindo a sua manutenção (SABLOWSKI et al., 2007).  

A localização de cada tecido radicular pode variar de acordo com o seu crescimento, 

possibilitando que a raiz mude as relações espaciais entre divisão, alongamento e eventos de 

diferenciação celular. As divisões celulares no meristema ocorrem na direção da base 

radicular para formar células que se diferenciarão em tecidos da raiz funcional, e na direção 

do ápice radicular para formar e manter a coifa. Na fronteira entre o corpo da raiz e a coifa 

encontra-se uma região, denominada de centro quiescente (CQ), composta de poucas células 

que se dividem lentamente (BLOOM et al., 2003).   

O CQ é uma característica onipresente no MAR de todas as Angiospermas, pelo 

menos em uma parte da ontogenia (JIANG e FELDMAN, 2005). Um dos papéis atribuídos ao 
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CQ é a manutenção de células iniciais estruturais (fonte de todas as demais células no corpo 

da planta) em um estado pouco diferenciado (CASSON e LINDSEY, 2003). Apesar do CQ ter 

sido foco de muitas abordagens nos últimos anos (AIDA et al. 2004, HAECKER et al., 2004; 

UEDA et al., 2004; JIANG e FELDMAN, 2005), seu papel no desenvolvimento radicular ainda 

continua pouco compreendido. No entanto, está suficientemente bem estabelecido que o CQ 

exerce um papel central no desenvolvimento das raízes, e que ele atua como um elemento 

integrador em muitos processos e eventos indispensáveis ao estabelecimento e manutenção 

do MAR (JIANG e FELDMAN 2005; SHISHKOVA et al., 2008). 

O MAR da grande maioria das raízes em fase de crescimento possui células iniciais 

dispostas de maneira muito bem definida, sendo que as células localizadas ao redor do CQ 

(onde se encontram as iniciais estruturais) apresentam uma elevada taxa de divisão celular e 

são chamadas de iniciais funcionais do MAR (BARLOW, 1997). Recentemente, alguns 

autores vêm nomeando as células iniciais funcionais de células-tronco (tradução do Inglês 

“stem cells”), baseando-se no fato de que as iniciais funcionais meristemáticas e as células-

tronco nos animais possuem características em comum que as possibilitam se auto-perpetuar 

por meio de sua proliferação, e também dar origem a novos tecidos durante a vida desses 

organismos (IVANOV, 2004; DINNENY e BENFEY, 2008). No entanto, nesse trabalho será 

adotado o termo tradicional, ou seja, células iniciais funcionais do MAR. Dentre essas células 

estão as células iniciais vasculares (originam o procâmbio / cilindro vascular), as iniciais do 

tecido fundamental (originam o córtex e a endoderme), as iniciais da columela (originam a 

columela, o tecido central da coifa), e as iniciais das células laterais da coifa e da protoderme 

(epiderme imatura em divisão) (HANSTEIN, 1868; DOLAN et al. 1993; ZHU et al. 1998). 

Ao contrário do que se postula, estudos têm mostrado que as raízes de muitas 

espécies não possuem a capacidade de crescerem indefinidamente; apresentando, na 

verdade, crescimento determinado (CHAPMAN et al. 2003). Em muitas espécies tem-se 

verificado que o MAR é geneticamente programado para parar de produzir novas células em 
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um estágio específico do desenvolvimento, sendo que nesse caso o meristema é classificado 

como um MAR determinado (SABLOWSKI et al., 2007). Uma curva típica de crescimento 

radicular determinado possui três fases: uma fase inicial de alongamento acelerado, uma fase 

de crescimento constante e uma fase de desaceleração, levando ao término do alongamento. 

O momento em que o tamanho determinado é alcançado varia de acordo com a espécie e os 

fatores ambientais. Quando raízes com crescimento determinado alcançam seu tamanho 

máximo, verificam-se modificações conspícuas na estrutura de seu MAR, inclusive a antiga 

organização fechada do meristema apical radicular torna-se menos precisa, passando a 

apresentar, comumente, uma organização aberta (CHAPMAN et al., 2003). 

O MAR pode possuir vários tipos de organização das células que o compõe, sendo 

que os dois tipos básicos de organização são, segundo von GUTTENBERG (1968), o MAR do 

tipo fechado e o tipo aberto. O MAR do tipo fechado possui um padrão organizado de 

disposição das células, sendo possível discernir qual inicial meristemática originou cada fileira 

de células em estágios mais avançados do desenvolvimento. O MAR do tipo aberto, por sua 

vez, não possui esse tipo de organização, compartilhando iniciais meristemáticas entre as 

fileiras de células (BAUM et al., 2002). Ainda há uma terceira classificação menos relatada 

que é o MAR do tipo intermediário-aberto, a qual se apresenta com perda relativa da 

organização das células centrais da coifa e as do CQ, com a ausência de uma clara 

delimitação feita pela protoderme entre esses dois conjuntos de células (GROOT et al., 2001). 

Dessa forma, a diferença entre crescimento indeterminado e determinado em plantas 

consiste na presença ou ausência de um meristema ativo em um órgão completamente 

desenvolvido. O crescimento radicular determinado implica que o MAR torna-se extinto e, 

como conseqüência, todas as células no ápice radicular tornam-se diferenciadas. Esse tipo de 

crescimento é freqüentemente encontrado em diferentes grupos de angiospermas e parece 

ter evoluído como uma adaptação do desenvolvimento radicular à deficiência hídrica ou ao 

baixo conteúdo de minerais no solo (SHISHKOVA et al., 2008). 
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Os sinais que levam a raiz a atingir o crescimento determinado são ainda pouco 

conhecidos, e têm sido foco de muitos esforços nos últimos anos. As descobertas a cerca dos 

mecanismos fisiológicos de controle sobre esse evento envolvem tanto elementos de controle 

gênico quanto de sinalização hormonal. Uma hipótese geral que busca explicar tal fenômeno 

propõe que em meristemas velhos ocorra uma diminuição de certos efeitos inibitórios das 

células do CQ sobre a diferenciação das iniciais funcionais vizinhas (van den BERG et al., 

1997), perturbando, dessa forma, o balanço entre as iniciais estruturais do CQ e as iniciais 

funcionais do meristema fundamental, estabelecendo o crescimento determinado radicular 

(JIANG e FELDMAN, 2005).  

 

I.2. Sinalização no controle da atividade do meristema apical radicular (MAR) 

 

O desenvolvimento das plantas necessecita de um controle fino das populações de 

células iniciais nos meristemas, bem como da especificação apropriada dos destinos 

celulares (NAKAJIMA e BENFEY, 2002). Recentemente, estudos moleculares, genéticos e 

fisiológicos dos processos de diferenciação e organização celular em meristemas apicais 

começaram a revelar seus participantes essenciais, e a delinear os papéis que os mesmos 

desempenham no controle desses tecidos (CASTELLANO e SABLOWSKI, 2005; VEIT, 

2006).  

 

I.2.1. Sinalização molecular no controle da atividade do MAR 

 

Embora estejam ocorrendo avanços consideráveis acerca do controle molecular das 

células meristemáticas, ainda não está claro como a manutenção e a proliferação das células 

iniciais são controladas em relação aos processos de organogênese e diferenciação, 
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principalmente no MAR (VEIT, 2004; CASTELLANO e SABLOWSKI, 2005; SARKAR et al., 

2007).  

Um dos participantes do controle das células iniciais no MAR que tem ganhado 

relevância crescente é o fator de transcrição WOX5 (do Inglês “WUSCHEL-related homeobox

Os hormônios vegetais desempenham um papel crucial no metabolismo, crescimento 

e desenvolvimento das plantas atuando como mensageiros químicos primários (VOGLER e 

 

5”), o qual é expresso no CQ, e cuja perda de função nas células iniciais causa a 

diferenciação terminal deste meristema (SARKAR et al., 2007). A expressão de outros genes 

como PLETORA (PLT), SCARECROW e SHORT-ROOT, também têm se revelado necessária 

para a manutenção da organização normal tanto do meristema fundamental quanto do CQ 

(AIDA, 2004; Di LAURENZIO et al., 1996; HELARIUTTA et al., 2000; SABATINI et al., 2003). 

Além dos genes supracitados, mutações em plantas de Arabidopsis thaliana que 

ocasionam o crescimento determinado precocemente, têm ajudado na compreensão de 

alguns pontos do controle genético do desenvolvimento do MAR, como é o caso dos 

mutantes axr6 (HOBBIE et al., 2000), monopterous (HARDTKE e BERLETH, 1998), rfc3 

(HORIGUCHI et al., 2003), obe1/obe2 (SAIGA et al, 2008), root meristemless (CHENG et al., 

1995), entre outros.  

Dessa forma, nos últimos anos vem ocorrendo um grande aumento na compreensão 

dos eventos moleculares envolvidos na especificação e organização celular em raízes devido, 

principal e quase unicamente, a pesquisas concentradas na planta modelo A. thaliana. No 

entanto, evidências da interligação entre os genes participantes na organização radicular e as 

respostas hormonais começaram a surgir bem mais recentemente (PEREZ-PEREZ, 2007), 

sendo dessa forma, pouco compreendidas mesmo neste modelo. 

 

I.2.2. Sinalização hormonal no controle da atividade do MAR 
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KUHLEMEIER, 2003). Diversos sinais hormonais participam do controle sobre o 

posicionamento e o número de células nos meristemas (CASTELLANO e SABLOWSKI, 

2005), sendo que praticamente todos os hormônios vegetais conhecidos até o momento 

podem afetar, individualmente, a organização do sistema radicular, não obstante a existência 

de evidências indicativas da ocorrência de interações entre essas substâncias entre si na 

regulação do crescimento de raízes (OSMONT et al., 2007). 

Estudos recentes de biologia molecular têm corroborado, de forma consistente, o 

papel chave desempenhado pelos hormônios na manutenção do crescimento de raízes 

primárias (OSMONT et al., 2007). O conjunto de informações existentes nessa temática deixa 

suficientemente claro que as auxinas ocupam posição particularmente importante no controle 

da organização do sistema radicular, sendo essa classe hormonal considerada a protagonista 

principal no crescimento e desenvolvimento das raízes (CASIMIRO et al., 2001; 2003; JIANG 

e FELDMAN, 2003; SABATINI et al., 1999; FRIML et al., 2002; OSMONT et al., 2007).   

A importância das auxinas para o crescimento radicular foi verificado, entre outras 

evidências, por meio de análises de mutantes que apresentaram sistemas radiculares muito 

curtos e pouco ramificados, os quais coincidiram com teores relativamente diminuídos dessa 

classe hormonal ou deficiência na sua sinalização (CELENZA et al., 1995). Há também 

propostas de que o estabelecimento do crescimento determinado radicular ocorra como 

conseqüência de uma diminuição de auxina nas células meristemáticas (FRIML et al., 2004).  

SABATINI e colaboradores (1999) verificaram que a auxina é assimetricamente 

distribuída no ápice radicular, com uma concentração aparentemente mais elevada (máximo 

de auxina) na região que abrange o CQ. Evidências consideráveis têm sido apresentadas 

enfatizando a importância da presença desse máximo de auxina na organização e 

estabelecimento do CQ (KERK e FELDMAN, 1995; KERK et al., 2000; JIANG e FELDMAN, 

2003). Atualmente sabe-se que a região ocupada pelo máximo de auxina coincide com a 

expressão dos genes PLT1 e PLT2, os quais representam fatores de transcrição essenciais 
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na especificação do CQ e na atividade das células iniciais funcionais no MAR de A. thaliana. 

Além da expressão de PLT ocorrer na mesma região ocupada pelo máximo de auxina no 

ápice radicular, ela também depende da sinalização dada por essa classe hormonal (AIDA et 

al., 2004). 

A interação entre auxina e o etileno no controle do desenvolvimento radicular tem 

adquirido evidência, uma vez que diversos mutantes de A. thaliana deficientes na sinalização 

de auxina mostraram-se também insensíveis ao etileno, indicando que este deveria atuar 

como um hormônio mediador em algumas respostas induzidas por auxina nas raízes 

(MULLER et al. , 1998; LUSCHNIG et al., 1998; WILSON et al., 1990). A interação entre 

esses dois tipos hormonais também tem sido demonstrada por estudos fisiológicos, uma vez 

que o etileno pode inibir o transporte polar de auxina (BURG e BURG, 1967; MORGAN e 

GAUSMAN, 1966; SUTTLE, 1988) e estimular a síntese de ácido indolilacético (STEPANOVA 

et al., 2005). Por outro lado, os efeitos da auxina podem ser mediados pelo etileno 

(PRAYITNO et al., 2006). Tais estudos sugerem que alguns efeitos do etileno ocorram via 

regulação do transporte polar de auxina e esse último, por sua vez, necessite freqüentemente 

da sinalização dada pelo etileno (KASKA et al., 1999). Segundo CASSON e LINDSEY (2003), 

a habilidade da auxina em induzir a biossíntese de etileno, e este de inibir o transporte de 

auxina, sugeriria um mecanismo de controle do crescimento radicular por feedback entre 

essas vias de sinalização.  

Nessa linha de raciocínio, verificou-se que concentrações moderadas de etileno 

mostraram-se inibitórias ao crescimento radicular tanto de milho quanto de A. thaliana, 

possivelmente, devido ao desequilíbrio na organização celular no CQ e na coifa. Além disso, 

certos mutantes que apresentaram respostas aumentadas na sinalização do etileno também 

tiveram o crescimento radicular diminuído e deficiência na organização do MAR. Essas 

deficiências foram superadas quando se utilizou estratégias genéticas ou com aplicação de 

substâncias moduladoras da sinalização de etileno no sentido de inibi-la, resultando na 
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retomada do desenvolvimento normal das raízes de tais mutantes (PONCE et al., 2005). 

Essas descobertas sugerem que a função correta do MAR requeira um controle fino sobre 

respostas ao etileno no ápice das raízes.  

Ao contrário do etileno, que é freqüentemente relacionado à promoção do 

envelhecimento e senescência de tecidos vegetais (van LOON e GLICK, 2004), as citocininas 

são extensivamente conhecidas como uma classe hormonal envolvida em processos de 

inibição da senescência das plantas (ANANIEVA et al., 2004). No entanto, assim como o 

etileno, as citocininas, em conjunto com as auxinas, também podem exercer muitos papéis 

fisiológicos-chaves. 

A atuação conjunta de citocininas e auxinas ocorre, por exemplo,  na estimulação da 

proliferação celular, no estabelecimento de organogênese in vitro (MILLER et al., 1956), no 

controle do ciclo celular (FRANCIS e SORRELL, 2001), entre outros eventos. Os teores 

endógenos elevados de citocininas são freqüentemente relacionados com o desenvolvimento 

de gemas laterais, iniciadas a partir da indução de divisões celulares (BOLLMARK et al., 

1995). Segundo CHOW e McCOURT (2004), o acúmulo dessa classe de hormônios coincide 

com a formação de meristemas e gemas adventícias, e com a expressão ectópica de genes 

relacionados com a identidade do meristema apical caulinar, como é o caso dos genes da 

família KNOX (do Inglês “KNOTTED – like homeobox

De maneira coerente ao acima exposto, as citocininas regulam as divisões celulares 

por meio do controle sobre a transição da fase G1 para S, e da fase G2 para M do ciclo 

celular (del POZO et al., 2005). Segundo WERNER et al. (2003), essa classe hormonal 

atuaria como um regulador negativo do crescimento de raízes, controlando a saída das 

células do ciclo de divisões no MAR para a diferenciação. Ainda sob esta perspectiva, as 

citocininas parecem desempenhar um papel importante no controle da atividade do MAR, à 

medida que se verificou um aumento no crescimento da raiz primária de plantas de A. 

 genes”).  
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thaliana deficientes tanto na biossíntese (WERNER et. al., 2003) quanto na sinalização 

(RIEFLER et al., 2006) dessa classe hormonal.  

Mesmo com o conhecimento de que tecidos e órgãos com capacidade de divisão 

celular (tais como folhas jovens, ápices caulinares e sementes imaturas) também possuam 

capacidade de produzir citocininas de maneira localizada, o ápice radicular ainda é 

considerado o principal local de biossíntese dessa classe hormonal (MIYAWAKI et al., 2004; 

Nordström et al., 2004; LETHAM, 1994). A biossíntese de giberelinas (GA) também já foi 

detectada em ápices radiculares de diferentes espécies, sendo que a sinalização dessa 

classe hormonal parece ser necessária para o crescimento da raiz primária (FU e HARBERD, 

2003; KANEKO et al., 2003).  

Apesar das giberelinas terem o seu papel bem estabelecido no alongamento caulinar, 

a sua contribuição no crescimento radicular permaneceu totalmente obscura até 

recentemente (PEREZ-PEREZ, 2007). Alguns dados obtidos com mutantes de A. thaliana 

forneceram indícios importantes sobre a participação das giberelinas no desenvolvimento dos 

ápices radiculares, uma vez que foi verificada a presença de raízes mais curtas em mutantes 

deficientes na produção dessa classe hormonal (FU e HARBERD, 2003). 

Complementarmente, verificou-se que auxinas são necessárias para o controle do 

crescimento radicular mediado por giberelinas, uma vez que a inibição do transporte de 

auxina provocou o atraso na sinalização desencadeada por GA, o qual participaria na 

estimulação do crescimento radicular.  Essas conclusões foram baseadas em observações 

que indicaram que o ápice caulinar exercia um controle de longa distância sobre as raízes por 

meio da auxina, cuja ação dar-se-ia pela desestabilização de proteínas DELLA (repressoras 

do crescimento radicular) mediada por giberelinas (FU e HARBERD, 2003). Ressalta-se que 

as giberelinas opõem-se à ação das proteínas DELLA por desestabilizá-las, fazendo com que 

a concentração desses repressores da sinalização de GA seja reduzida e, 
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conseqüentemente, sejam diminuídos os efeitos inibitórios sobre o crescimento causados por 

estas proteínas (GUBLER et al., 2002).  

O ácido abscísico (ABA) é um hormônio vegetal também freqüentemente relacionado 

à ação integrada com auxina no processo de organogênese radicular, uma vez que ele 

parece exercer uma ação modulatória sobre o transporte polar de auxina, afetando eventos 

mitóticos no MAR e inibindo o desenvolvimento de raízes laterais (SWARUP et al., 2002). No 

entanto, até há pouco tempo atrás seus efeitos sobre a regulação da atividade meristemática 

e do destino celular dentro dos meristemas eram freqüentemente relacionados com a 

mediação de respostas a estresses ambientais, principalmente o estresse hídrico (LIANG et 

al. 2007). Recentemente, análises de mutantes de Medicago truncatula deficientes em ABA 

indicaram que esse hormônio participaria do controle do crescimento radicular, mesmo na 

ausência de estresse hídrico (KOORNNEEF et al., 1982; DEAK E MALAMY, 2005), dando 

mais subsídios à compreensão de seu papel na regulação da divisão celular no MAR  

(BROCARD-GIFFORD et al., 2004).  

Esses mutantes denominados de latd (do Inglês “lateral root organ defective”) 

apresentaram deficiência nos meristemas das raízes primárias e laterais, bem como naqueles 

dos nódulos simbióticos desta leguminosa (BRIGHT et al., 2005). A raiz primária cresceu 

lentamente, tinha o ápice radicular bastante alterado morfologicamente e o crescimento 

cessou precocemente, indicando que o MAR foi extinto nessa fase. A aplicação de ABA 

nesses mutantes restabeleceu o fenótipo da raiz, bem como a organização e a função do 

meristema primário e dos laterais, proporcionando também a formação da coifa (LIANG et al., 

2007). Esses estudos indicaram que ABA pode estar envolvido na manutenção do MAR, bem 

como na transição do crescimento radicular do tipo indeterminado para o tipo determinado 

(SHISHKOVA et al., 2008). 
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I.2.3. Sinalização de moléculas mediadoras e moduladoras de sinais primários 

no controle da atividade do MAR 

 

Pesquisas recentes baseadas no estudo da sinalização da embriogênese em algumas 

espécies vegetais vêm apontando para um possível envolvimento de espécies reativas de 

oxigênio (ROS, do Inglês “reactive oxygen species”) e de radicais livres como importantes 

elementos sinalizadores durante o desenvolvimento vegetal, no entanto, ainda não está claro 

como esses elementos estariam envolvidos com a sinalização hormonal (BEVERIDGE et al., 

2007).  

Normalmente, as respostas ao estresse influenciam o conteúdo de ROS e de outras 

moléculas importantes no controle do balanço redox das células (BELMONTE et al., 2005), 

sendo que as vias de transdução de sinais que são ligadas ao aumento de ROS 

freqüentemente incluem mobilização de cálcio citossólico, fosforilação de proteínas e 

expressão gênica (NEILL et al, 2002). Dessa forma, o balanço redox celular é determinado 

pela contribuição líquida dos diferentes ROS e pares redox, sendo que em sistemas 

biológicos os pares redox mais importantes e abundantes são representados pelas formas 

reduzidas e oxidadas de glutationa e ascorbato (CÓRDOBA-PEDREGOSA et al., 2003).  

A forma reduzida de glutationa (GSH) possui, além do papel antioxidante, outras 

importantes funções no desenvolvimento vegetal, tais como a regulação do crescimento, 

desenvolvimento e expressão gênica (NOCTOR e FOYER, 1998; MAY et al., 1998). Há 

também várias evidências que apontam para um papel específico da forma reduzida de 

ascorbato (ASC) na organização, crescimento e desenvolvimento radicular (ARRIGONI, 1994; 

KERK e FELDMAN, 1995; De TULLIO et al.,1999; ARRIGONI e De TULLIO, 2000), tendo 

forte relação com a glutationa nessas respostas (FRICKER et al., 2000; SÁNCHEZ-

FERNÁNDEZ et al., 1997; JIANG et al., 2003).  
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Um bom exemplo da importância da GSH no desenvolvimento radicular é dado por 

plantas mutantes de A. thaliana para o gene ROOT MERISTEMLESS, o qual codifica a 

primeira enzima da biossíntese de GSH. A mutação nesse gene leva a uma redução dos 

teores adequados de GSH no ápice radicular, impossibilitando as plantas de formar um 

meristema apical radicular pós-embrionário. No entanto, as características dos mutantes 

podem ser revertidas, com a formação de um MAR organizado, por meio de tratamentos com 

GSH (VERNOUX et al., 2000). 

GSH está relacionada à proliferação celular tanto em células vegetais quanto em 

animais, sendo que as formas oxidadas de glutationa e ascorbato atrasam a progressão do 

ciclo celular, ao passo que as suas formas reduzidas mostraram-se relacionadas à ativação 

de divisões celulares no MAR de milho (JIANG E FELDMAN, 2005). Além disso, postulou-se 

que a auxina afete o ciclo celular no centro quiescente por meio de mudanças no redox de 

suas células (JIANG et al., 2003). Essa regulação ocorreria por meio da modulação do estado 

redox localmente, sendo que o ácido ascórbico poderia atuar, por meio da ácido ascorbico 

oxidase, como um possível intermediário entre a auxina e a manutenção do CQ (KERK e 

FELDMAN, 1995; KERK et al., 2000).  

O óxido nítrico (NO) é um radical livre que e há poucos anos foi descoberto como 

molécula sinalizadora em plantas (LAMATTINA et al., 2003). É, portanto, compreensível que 

suas funções nos organismos vegetais sejam ainda relativamente pouco conhecidas, não 

obstante já se saiba que atue de forma regulatória em uma gama considerável de processos 

relacionados ao crescimento e desenvolvimento das plantas (WILSON et al., 2008).  

Recentemente, tem-se verificado um número crescente de estudos que indicam o 

envolvimento do NO em diferentes eventos fisiológicos, como no crescimento caulinar 

(ZHANG et al., 2003; AN et al., 2005), divisão celular (OTVOS et al., 2005), xilogênese 

(GABALDON et al., 2005), interação planta-patógeno (CREUS et al., 2005), entre outros. 

Sabe-se, por exemplo, que esse radical livre em baixas concentrações pode retardar a 
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senescência de órgãos vegetais e estimular o crescimento radicular (BELLIGNI e 

LAMATTINA, 2001). 

Alguns trabalhos têm indicado o NO como um importante mediador de moléculas 

sinalizadoras primárias (BELLIGNI e LAMATTINA, 2001; PAGNUSSAT et al., 2003); ele 

parece interagir de maneira estreita com os sistemas de ação dos hormônios vegetais, sendo 

considerado muitas vezes como um mensageiro secundário dos sinais hormonais. De fato, 

estudos têm demonstrado que o NO media a abertura de estômatos induzida por ABA e 

interfere na sinalização do etileno durante a maturação e senescência de tecidos vegetais 

(LAMATTINA et al., 2003). Outros dados sugerem que o NO esteja envolvido com a 

sinalização de citocininas de maneira direta (TUN et al., 2008) ou indireta (Ramanov et al., 

2008). As auxinas podem estimular a produção de NO em várias espécies de plantas 

(PAGNUSSAT et al., 2002; NEILL et al., 2002), sendo que o envolvimento do NO como uma 

molécula sinalizadora na cascata de sinalização induzida por auxina em muitos processos de 

desenvolvimento radicular está sendo objeto de grande interesse (PAGNUSSAT et al., 2002; 

2003; Correa-Aragunde et al., 2004; 2006; HU et al., 2005).  

No entanto, ainda há relativamente poucos estudos que analisaram a participação do 

NO nos processos de organogênese vegetal como um todo (LAMATTINA et al., 2003). Um 

dos primeiros relatos do envolvimento desse radical livre em processos organogênicos foi 

evidenciado em explantes de Cucumis sativus, cuja formação de raízes adventíceas 

apresentou uma dependência substancial da produção endógena de NO (PAGNUSSAT et al., 

2002). Ainda conforme esses autores, a aplicação de ácido indolilacético (AIA) resultou em 

um aumento dos teores endógenos de NO na região basal do hipocótilo, onde normalmente 

se formam os novos meristemas radiculares, evidenciando a atuação desse gás como 

mensageiro secundário da auxina na rizogênese adventícea (PAGNUSSAT et al., 2002; 

2003).  
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O cálcio citossólico também tem sido considerado como um importante mensageiro 

secundário na transmissão de sinais em nível celular nas plantas (TREWAVAS, 1999; RUDD 

e FRANKLIN-TONG, 2001). Sua ação normalmente é exercida por meio de mudanças em 

sua concentração citossólica em resposta a diferentes estímulos, sendo que cada estímulo 

parece desencadear variações com características espaciais e temporais específicas (BUSH, 

1995; WHITE e BROADLEY, 2003).   

A homeostase celular dos íons cálcio é normalmente mantida em níveis muito 

reduzidos por meio de um conjunto de bombas transportadoras de cálcio associadas às 

membranas dos compartimentos celulares, por transportadores secundários e por canais de 

íons (HEPLER e WAYNE, 1985; BUSH, 1995). As mudanças na concentração de cálcio 

citossólico induzidas pelos diferentes estímulos podem ser transitórias, constantes ou 

oscilatórias, e o tempo necessário para a resposta completa varia de alguns segundos até 

muitas horas (BUSH, 1995; MALHÓ et al., 2006).  

Dessa forma, diferentes sinais ambientais e hormonais mobilizam, de modo específico, 

cálcio para o citossol (ANIL e RAO, 2001). A abertura e fechamento estomático é o modelo de 

estudo no qual se encontra melhor estabelecido o envolvimento do cálcio citossólico como 

mediador da sinalização hormonal. De acordo com o atual conhecimento sobre o assunto, 

ABA induz o fechamento estomático por meio de um sistema de sinalização que envolve 

elevações transientes e localizadas na concentração de cálcio citossólico nas células-guarda 

(McAINSH et al., 1990; 1992; SCHROEDER e HAGIWARA, 1990; GILROY et al., 1991; Allan 

et al., 1994; Grabov e Blatt, 1998; Allen et al., 1999).  

Outros trabalhos também indicam a participação do cálcio como mediador de 

respostas induzidas por citocininas (SAUNDERS, 1990; SAUNDERS et al., 1992; BRAULT e 

MALDINEY, 1999; BARWE et al., 2001a; 2001b), incluindo a indução da formação de gemas 

vegetativas em explantes isolados de regiões radiculares maduras de Albizzia julibrissin 

(HOSSEINI-NASR e RASHID, 2002). Alguns relatos apontam para a participação do cálcio 
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citossólico durante o processo de embriogênese somática em cenoura por meio de elevações 

na sua concentração nas fases mais avançadas desse processo, sendo que esse aumento 

parece estar relacionado com a sinalização dada pela a auxina (TIMMERS et al., 1996). 

Outros trabalhos também demonstraram que tratamentos com auxina levam ao aumento de 

cálcio citossólico (ETTLINGER e LEHLE, 1988), sendo que em poucos casos verificou-se 

uma diminuição de cálcio após o tratamento com auxina (DAS et al., 1987; TRETYN et al. , 

1991).  

A manutenção de teores elevados de cálcio citossólico por períodos prolongados pode 

inibir o transporte célula-a-célula nas plantas por meio do fechamento dos plasmodesmas 

(TUCKER, 1990). Esse isolamento fisiológico causado pela sinalização demorada de altos 

teores de cálcio citossólico parece ser um importante sinal inicial na embriogênese somática. 

Verificou-se que as citocininas podem também causar esse tipo de aumento demorado na 

concentração de cálcio citossólico, neste caso, estimulando o desencadeamento da 

embriogênese (FUJIMURA e KOMAMINE, 1979; LI e NEUMANN, 1985). 

 

I.3. A conversão do MAR de Catasetum fimbriatum em gemas caulinares 

 

A possibilidade de transformação de um meristema radicular em um meristema 

caulinar tem por muito tempo fascinado gerações de botânicos. Dentre as angiospermas, este 

evento só foi relatado para algumas poucas espécies da família Araceae (PETERSON, 1975), 

para Neottia nidus-avis, uma orquídea terrestre européia (CHAMPAGNAT, 1971), e mais 

recentemente para algumas orquídeas epífitas pertencentes ao grupo das Catasetineae 

(KERBAUY, 1984; KRAUS e KERBAUY, 1992; COLLI e KERBAUY, 1993). 

Nos últimos vinte anos esse evento organogênico vem sendo estudado no Laboratório 

de Fisiologia Vegetal do IBUSP com o gênero Catasetum, mais especialmente em Catasetum 

fimbriatum. Segmentos de ápices radiculares isolados desta planta, medindo entre 2 e 20mm 
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de comprimento, quando cultivados em meio de cultura básico, originam diretamente gemas 

vegetativas em região apical bem definida e num período bastante breve, se comparado ao 

de outros modelos vegetais mais conhecidos (KERBAUY, 1984). A conversão ocorre por meio 

de uma provável reprogramação gênica refletida nos eventos bioquímicos subseqüentes de 

transmissão de sinais e diferenciação celular (KERBAUY, 1999). Segundo o trabalho 

realizado por KRAUS e MONTEIRO (1989) com segmentos de ápices radiculares de 

Catasetum pileatum, esse evento teria início na região que corresponde ao centro quiescente 

dos explantes.  Tratamentos com citocininas e etileno mostraram-se promotores à conversão 

dos ápices radiculares em gemas caulinares (COLLI e KERBAUY, 1993). PERES e 

KERBAUY (1999) observaram um acúmulo de cerca de 38 vezes nos teores de citocininas 

endógenas após 10 dias do isolamento dos explantes. Além disso, SUZUKI et al. (2004) 

mostraram que a conversão pode ocorrer em ápices radiculares cultivados por longo período 

no escuro, mesmo se ligados à planta-mãe; nesse caso, coincidindo com um acúmulo 

substancial de citocininas endógenas na planta como um todo.  

Conforme observado em estudos histológicos de conversão radicular realizados por 

KRAUS e MONTEIRO (1989) em Catasetum pileatum, os eventos relacionados ao 

desencadeamento desse processo organogênico parecem ocorrer precocemente, por volta de 

48 horas após isolamento dos ápices radiculares da planta-mãe. No entanto, devido à 

complexidade deste evento raro permanecem ainda pouco compreendidos quais os sinais 

que controlariam a competência para a conversão do MAR de C. fimbriatum em gemas 

caulinares. 
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II. OBJETIVOS 
 

O objetivo desse estudo foi o de investigar as modificações morfológicas e os eventos 

de sinalização envolvidos na aquisição de competência necessária à conversão do meristema 

apical radicular (MAR) de Catasetum fimbriatum em gemas caulinares. Para tanto, foram 

consideradas as seguintes abordagens experimentais: 

1) Análise das alterações morfológicas e dos ápices radiculares de C. fimbriatum durante 

o envelhecimento da raiz - período em que ocorre a aquisição de competência para 

conversão do MAR em gemas caulinares;  

2) Análise das variações nos teores endógenos de citocininas, auxinas, giberelinas, 

etileno e ácido abscísico durante o envelhecimento radicular;  

3) Análise dos efeitos da aplicação de substâncias moduladoras dos teores de auxinas, 

citocininas e etileno sobre a aquisição de competência do MAR; 

4) Análise de um possível papel sinalizador do balaço redox, óxido nítrico e cálcio 

citossólico na aquisição de competência do MAR durante o envelhecimento; 

5) Análise das alterações morfológicas do ápice radicular concomitantes às variações 

nos teores endógenos de citocininas durante as primeiras horas após o isolamento de 

explantes competentes para conversão em gemas caulinares. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 
 
III.1. Material vegetal e modo de obtenção   

 

Todo o material utilizado foi obtido de plantas de Catasetum fimbriatum Morren Lindl. 

(Orchidaceae) micropropagadas in vitro (clone CFC1), clone esse que vem sendo mantido no 

Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade de São Paulo desde 1993, por meio da 

técnica estabelecida por KERBAUY et al. (1995).  

Para tanto, as plantas foram incubadas sob condições de escuro no meio de VACIN e 

WENT (1949), modificado pela substituição de citrato de ferro por Fe-EDTA, adição dos 

micronutrientes de MURASHIGE e SKOOG (1962), 100 mg/L de mio-inositol, 1,0g/L de 

peptona de soja e 0,1mg/L de tiamina, e 20g/L de sacarose. A necessária geleificação foi 

obtida com 2g/L de Phytagel. Sob tais condições, os caules de C. fimbriatum apresentaram 

crescimento estiolado contínuo (Figura 1A), formando entrenós alongados e nós com uma 

gema lateral cada (Figura 1B).  

Para a obtenção das plantas experimentais e de plantas fornecedoras de ápices 

radiculares, secionaram-se os segmentos nodais das plantas estioladas, os quais foram 

inoculados na presença de luz (Figura 1C). O meio de cultura utilizado para o crescimento 

das plantas foi o de VACIN e WENT (1949) modificado pela substituição de citrato de ferro 

por Fe-EDTA e pela adição dos micronutrientes de MURASHIGE e SKOOG (1962), 

suplementado com 1g/L de carvão ativado e 20g/L de sacarose, utilizando-se 7g/L de ágar 

para geleificação. O pH de todos os meios de cultura utilizados nesse trabalho foi ajustado 

para 5,8 com KOH, e a esterilização obtida em autoclave a 120°C durante 15 minutos.  

Dependendo do experimento, as plantas foram crescidas por diferentes períodos (30, 

60, 120 ou 240 dias, contados a partir do momento da inoculação dos segmentos nodais 

estiolados no meio de crescimento) sob 50µmoles.m-2.s-1 de intensidade luminosa, 16 horas 
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de fotoperíodo e temperatura de 26 ± 1°C (Figura 1D). Foram utilizadas, de acordo com cada 

objetivo experimental plantas intactas ou ápices radiculares, os quais foram isolados de 

plantas obtidas segundo a descrição feita acima (Figura 1E) e consistiram de ápices 

radiculares com cerca de 5mm de comprimento cada (Figura 1F). 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema da obtenção do material vegetal de C. fimbriatum: (A) plantas crescidas no 
escuro; (B) segmentos nodais com uma gema lateral cada; (C) incubação dos segmentos nodais 
em meio de crescimento; (D) desenvolvimento de plantas por 30, 60, 120 ou 240 dias (plantas 
intactas utilizadas em alguns experimentos); (E) isolamento dos ápices radiculares; (F) ápices 
radiculares isolados com cerca de 5mm (material experimental para algumas análises). 

 

III.2. Métodos analíticos   

 

III.2.1. Acompanhamento do crescimento radicular de plantas in vitro  

 

Para a realização desse tipo de experimento fez-se necessária a adaptação de um 

sistema in vitro baseado no princípio de um “rizotron”, ou seja, um tipo específico de câmara 

de crescimento de plantas o qual se permite a observação, acompanhamento e tomada de 

medidas das raízes durante todo o período experimental. Dessa forma, as plantas foram 

incubadas em tubos de ensaio (250mm de comprimento X 2,5mm de diâmetro) (Figura 2A), 

os quais foram mantidos em inclinação aproximada de 45° (Figura 2B).  Esse ângulo se fez 

necessário para permitir com que as raízes crescessem junto do lado de baixo do frasco, 

A B C D E F 

5 mm 
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junto a sua parede, possibilitando o acompanhamento do crescimento por meio da marcação 

semanal do tamanho radicular final na parte externa do tubo (Figura 2C).   

As plantas utilizadas nesse tipo de experimento corresponderam àquelas com 30 dias 

de idade, considerando-se o momento inicial a partir da inoculação dos segmentos nodais 

estiolados em meio de crescimento, segundo descrito no item III.1. Assim, selecionaram-se 

para esse tipo de experimento as plantas que apresentaram apenas uma raiz, sendo que o 

tamanho dessa primeira raiz variou de 10 a 15mm de comprimento. A primeira raiz formada 

em cada planta foi acompanhada quanto à taxa de crescimento longitudinal durante todo o 

período experimental. O meio de cultura utilizado nesse caso foi o mesmo descrito no item 

III.1, e todas as condições de incubação foram as mesmas utilizadas rotineiramente para 

obtenção de plantas (ver item III.1). 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Técnica utilizada para o acompanhamento do crescimento radicular durante o 
desenvolvimento in vitro de plantas de C. fimbriatum. (A) disposição geral dos tubos nas 
prateleiras da câmara de crescimento de plantas; (B) inclinação em que os tubos foram 
mantidos; (C) exemplo de marcação semanal do crescimento radicular.   

 

III.2.2. Acompanhamento do desenvolvimento in vitro de ápices radiculares  

 

Ápices radiculares isolados de plantas com diferentes idades (ver item III.1) foram 

utilizados como explantes em experimentos em que se teve como objetivo o 

acompanhamento do desenvolvimento in vitro desse material em diferentes estágios, no 

A B C 

5 mm 
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entanto, de maneira independente da parte-aérea. Para cada objetivo e conjunto experimental 

utilizou-se explantes isolados de plantas com diferentes idades, estando estas indicadas 

juntamente ao delineamento do experimento.  

   Após o isolamento, os explantes foram inoculados no meio de cultura de VACIN e 

WENT (1949), modificado pela substituição de citrato de ferro por Fe-EDTA, adição dos 

micronutrientes de MURASHIGE e SKOOG (1962), suplementação de 20g/L de sacarose e 

geleificação com 2g/L de Phytagel. Essa formulação também foi utilizada como meio básico 

para os tratamentos em que se efetuou a adição de eventuais substâncias reguladoras de 

crescimento ao meio de cultura, no entanto, os detalhes de cada uma delas serão 

especificados juntamente ao delineamento de cada experimento. Todos os experimentos 

foram mantidos durante o período de análises em câmaras sob temperatura de 26 ± 1ºC e luz 

branca contínua emitida por lâmpadas fluorescentes (tipo luz diurna) de intensidade de 

50µmoles.m-2.s-1.  

 

III.2.3. Preparo de material para microscopia de varredura  

 

As amostras foram coletadas e imediatamente fixadas em solução de glutaraldeído 

1% e formaldeído 4% em tampão fosfato 0,2M, pH 7,2 (KARNOVSKY, 1965) durante 16 

horas. Em seguida, foram desidratadas em série etanólica de 5 - 99,5%, tratadas em solução 

de hexametildisilazano (HMDS) e etanol 99,5% (1:1 v/v), e, em seguida, imersas em HMDS 

puro até a evaporação total desse reagente. Após a secagem, as amostras foram fixadas em 

porta - amostras (“stubs”) e recobertas com 30-35mm de ouro e paládio a 6X10-2atm em 

metalizador (Balzers modelo SCD 050), segundo metodologia descrita por SILVEIRA (1989). 

As imagens obtidas foram registradas com aparelho fotográfico, utilizando-se filme preto e 

branco (Verichrome pan ASA 125). 
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III.2.4. Método de preparo de material histológico para microscopia de luz  

 

Todas as amostras foram fixadas em solução de glutaraldeído 1% e formaldeído 4% 

em tampão fosfato 0,2M pH 7,2 (KARNOVSKY, 1965) durante 24 horas, com aplicações de 

vácuo de 15 minutos de duração a cada hora. Em seguida, as amostras foram desidratadas 

em série etanólica de 5 - 95%, pré-infiltradas com solução de Historresina® (Leica) e etanol 

95% (1:1, v/v) durante 24 horas, infiltradas em Historresina® pura (Leica) por cinco dias a 4ºC 

e, em seguida, foram incluídas em Historresina® (Leica) adicionada de substância 

endurecedora e ativadora fornecida pelo fabricante.  

Das amostras incluídas foram feitos cortes longitudinais seriados (5µm de espessura), 

utilizando-se um micrótomo rotativo com navalha descartável de vidro. A coloração dos cortes 

foi obtida com azul de toluidina (C.I. 52040) a 0,05% em tampão fosfato 0,2M e pH 6,8 

durante 5 minutos. Os aspectos estruturais mais relevantes foram registrados com 

fotomicroscópio. 

 

III.2.5. Preparo do material histológico para microscopia de fluorescência  

 

Os cortes foram realizados à mão-livre, procurando atingir a região mediana dos 

ápices radiculares recém-isolados com idades desejadas para cada conjunto experimental. 

Após a obtenção dos cortes frescos, lâminas não permanentes foram montadas em água 

ultra-purificada, as quais foram imediatamente analisadas. As análises foram realizadas em 

microscópio de fluorescência Leica DMLB, equipado com uma câmera digital Leica DFC 320 

e filtros Leica com características que variaram de acordo com cada experimento, sendo, 

portanto, especificada nos respectivos delineamentos experimentais. 
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III.2.6. Preparo do meio de cultura para análises bioquímicas 

 

Para o preparo de cada amostra foram utilizados 30mL de meio de cultura proveniente 

de frascos onde as plantas com diferentes idades permaneceram em cultivo segundo descrito 

no item III.1. Em cada amostra foram adicionados 70mL de água ultra-purificada, sendo a 

mistura homogeneizada vigorosamente por dois minutos consecutivos com o auxílio de um 

aparelho liquidificador. De cada mistura analisou-se o pH e retirou-se alíquotas de 100µL, as 

quais foram diluídas em 900µL de água ultra-purificada, sendo que dessas amostras finais 

foram retiradas as alíquotas correspondentes às utilizadas para análises de conteúdo de 

amônio dos meios de cultura. 

 

III.2.7. Quantificação de amônio endógeno 

 

A quantificação de amônio em ápices radiculares ou no meio de cultura de 

crescimento das plantas baseou-se no método descrito por WEATHERBURN (1967).  

Para tanto, cerca de 500mg de massa fresca de ápices radiculares foram macerados 

em nitrogênio líquido até a formação de um pó fino, ao qual foram adicionados 2mL de água 

ultra-purificada. As amostras foram centrifugadas a 13000rpm por 20 minutos, e o 

sobrenadante de cada uma delas foi transferido para um novo tubo previamente resfriado. De 

cada extrato, bem como do meio de cultura preparado de acordo com descrição realizada no 

item III.2.6, foi retirado uma alíquota de 100µL, na qual foram adicionados 500µL da solução 

de 0,5% de nitroprussídeo de sódio em fenol, e após agitação moderada em vórtex por 1 

minuto, adicionou-se 500µL da solução de hidróxido de sódio em hipoclorito de sódio (5g/L). 

As amostras foram agitadas novamente em vórtex por 1 minuto cada e após 30 minutos de 

repouso em temperatura ambiente, realizou-se a leitura do teste colorimétrico em 

espectofotômetro a 625nm.  



 24 

III.2.8. Quantificação de proteínas totais 

 

Amostras com cerca de 400mg de massa fresca foram maceradas na presença 

constante de nitrogênio líquido, seguindo-se da adição de 750µL do tampão de 

homogeneização (300mM manitol; 1mM EDTA; 30mM HEPES; 4mM cisteína; pH 7,5). Ao fim 

do processo de maceração foram adicionados mais 750µL do tampão de homogeneização, 

esperando-se a mistura descongelar. Realizou-se em seguida uma centrifugação a 14000g 

por 20 minutos (Hettich Universal 30 RF – rotor angular 1412), coletando-se uma alíquota de 

100µL do sobrenadante para determinação das proteínas solúveis e de membrana, segundo 

o método descrito em MARKWELL et al. (1978). Para tanto, utilizou-se uma curva de 

calibração de BSA (do Inglês “Bovine Serum Albumin” – albumina do soro bovino) e reação 

colorimétrica de proteínas com o reagente Folin-Ciocalteu. As medidas foram realizadas em 

660nm de absorbância.  

 

III.2.9. Quantificação da atividade in vivo da nitrato redutase 

 

Para a análise da atividade da nitrato redutase foi empregado o método in vivo 

descrito por JAWORSKI (1971), com modificações realizadas por NIEVOLA e MERCIER 

(2001). Plantas de C. fimbriatum com diferentes idades foram retiradas dos frascos, lavadas 

em água destilada, e tiveram seus ápices radiculares isolados (segundo descrito no item III.1) 

e imediatamente utilizados na realização do ensaio enzimático. Cerca de 400mg de massa 

fresca foram depositados em tubos de ensaio, aos quais se adicionaram 6mL de solução de 

incubação (tampão fosfato 100mM, 4% de n-propanol e 100mM de KNO3). Antes de se iniciar 

o experimento, a solução de incubação foi submetida à desgaseificação em sonicador e 

vácuo por 5 minutos. O tecido vegetal, submerso nessa solução, foi infiltrado sob aplicação de 
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vácuo por três vezes em intervalos de 1 minuto. Após isto, os frascos foram mantidos na 

ausência de luz e em banho-maria a 30ºC por 1 hora.  

Para a determinação da quantidade de nitrito formado pela reação, retirou-se uma 

alíquota de 1mL do meio de incubação de cada amostra, onde adicionaram-se 300µL de 

sulfanilamida 1% em HCl 3M e de mais 300µL de N-naftil-etileno-diamino a 0,02%, 

completando-se o volume final para 2,5mL com água ultrafiltrada. As leituras foram realizadas 

em espectrofotômetro a 540 nm. A atividade enzimática foi expressa em nmoles de NO2
- 

liberados pelo tecido vegetal na solução de incubação por hora, por grama de matéria fresca 

(nmoles de NO2
-.h-1.gMF-1).  

 

III.2.10. Quantificação de citocininas endógenas por HPLC 

 

 Os teores endógenos de zeatina (Z), zeatina ribosídica (ZR), isopenteniladenina (iP) e 

isopenteniladenosina (iPR) foram determinados por HPLC (do Inglês “High Performance 

Liquid Ch

 

romatography” - cromatografia líquida de alta resolução) associada ao método 

ELISA (do inglês “Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay” - ensaio imunoenzimático).  

Extração  

Amostras com cerca de 400mg de massa fresca foram maceradas em nitrogênio 

líquido e, em seguida, homogeneizadas com 5mL de uma mistura de extração contendo 

metanol 80% e 146 µM butilhidroxitolueno (BHT). A cada amostra foram adicionados 100µL 

de Z radioativa (25 Ci mmol-1 de [3H]Z - Isotope Laboratory) procurando-se com isto 

quantificar as perdas ocorridas durante o processo de purificação. 
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Purificação e fracionamento dos hormônios 

Após o período de 60h a 4ºC sob agitação, as amostras foram filtradas através de 

membranas de nitrocelulose (Millipore) de 0,45 e de 0,22µm de porosidade e por uma coluna 

Sep-Pack C-18 (Waters) previamente estabilizados com metanol 80%, sendo as frações 

retidas na coluna eluídas com metanol 80%. Após a filtragem, os extratos foram concentradas 

por evaporação a vácuo (Speed-Vac Heto®, CT 100), solubilizados em 200µL de ácido 

fórmico 0,2% (pH 3,0), e então, submetidos ao fracionamento por HPLC. A separação 

hormonal foi realizada utilizando-se uma coluna de fase reversa C-18 (Waters®, Prep Nova-

Pack HR/60 Å, 6µm, 7.8 x 300mm) num fluxo de 3mL. min-1 com um gradiente de metanol / 

solução de ácido fórmico 0,2% (pH 3). O gradiente utilizado foi de (% de metanol): 0-10 

minutos, 18%; 11-65 minutos, 33%; 65-70 minutos, 40%. Em todos os casos, a solução de 

ácido fórmico 0,2% (pH 3) foi adicionada ao metanol para completar 100%. A absorbância do 

eluente foi monitorada a 265nm. As frações correspondentes aos hormônios Z, ZR, iP e iPR, 

coletadas em intervalos de 30 segundos abrangendo o tempo de retenção de cada citocinina, 

foram concentradas sob vácuo (Speed Vac Heto, CT 100), sendo, em seguida, solubilizadas 

com 400µL de água adicionada de NaN3 (2,53 mM) para a quantificação em imunoensaio. 

 

Quantificação de citocininas por ELISA 

Os teores endógenos de Z, ZR, iP e iPR foram analisados por imunoensaio (ELISA) 

indireto conforme descrito por PERES et al. (1997). Para tanto, as frações separadas por 

HPLC correspondentes a essas citocininas, foram secas em liofilizador e, em seguida 

solubilizadas com 400µL de água ultrafiltrada. Alíquotas das frações correspondentes aos 

tempos de retenção dos padrões de Z e ZR foram analisados com anticorpos policlonais de 

coelho anti-ZR. Por outro lado, as frações correspondente a iP e iPR foram analisadas com 

anticorpos policlonais de coelho anti-iPR. Para a obtenção dos dados de recuperação do 

padrão radioativo [3H]Z, alíquotas de 50µL foram retiradas de cada fração correspondente ao 
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tempo de retenção de Z, sendo, em seguida, adicionadas de 2mL de líquido de cintilação 

(Packard, Ultima Gold MV) e submetidas à contagem radioativa em cintilômetro (Packard, 

TRI CARB 2100 TR). Os teores de cada hormônio foram medidos quatro vezes em cada 

amostra e os resultados foram corrigidos, segundo os dados de recuperação do padrão 

radioativo [3H]Z, massa fresca inicial das amostras e o fator de diluição dos extratos. 

 

III.2.11. Quantificação de citocininas, giberelinas e auxinas endógenas por RP-

HPLC/ESI-MS/MS 

 

Todo o procedimento de extração hormonal e preparo das amostras para 

quantificação de giberelinas, auxinas e citocininas por RP-HPLC/ESI-MS/MS (do Inglês: 

“Reverse Phase – High Performance Liquid Chromatography coupled with Electrospray 

Ionization tandem Mass Spectrometry” / cromatografia líquida de alta resolução em fase 

reversa acoplada à espectrometria de massas em tandem com ionização por electrospray) foi 

realizado segundo o método descrito por CHIWOCHA et al (2003), em colaboração com o 

grupo especializado em análises de perfis hormonais no Plant Biotechnology Institute (PBI) do 

Nacional Research Council of Canada (Saskatoon, SK,  Canadá). 

 

Extração  

As amostras coletadas foram liofilizadas durante 24 horas e, em seguida, trituradas até 

a obtenção de um pó fino. Duplicatas de cada amostra, contendo 30mg de matéria seca cada, 

foram homogeneizadas em 3mL da solução de extração (isopropanol: água: ácido acético 

glacial na proporção de 80:19:1, v/v). A cada amostra foram adicionados 100µL da mistura de 

padrões internos deuterados de IAA, IAA-Asp, IAA-Glu, t-ZOG, c-ZOG, t-Z, c-Z, dhZ, t-ZR, c-

ZR, dhZR, 2iP, iPR, GA1, GA3, GA4 e GA7 (solução contendo 0,2ng de cada padrão 

hormonal/µL de solução de acetonitrila : água acidificada com 5% de ácido acético glacial na 
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proporção de 1:1, v/v) para possibilitar o cálculo das perdas durante o processo de extração, 

purificação e separação hormonal. Todas as amostras permaneceram sob agitação durante 

24 horas a 4ºC para a extração hormonal. 

 

Purificação e fracionamento dos hormônios 

Após o período de extração dos hormônios, as amostras foram centrifugadas a 

4,4krpm por 10 minutos e o sobrenadante de cada extrato foi transferido para um novo tubo 

ao qual adicionou-se mais 500µL da solução de extração para uma segunda centrifugação a 

4,4 krpm por 10 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante de cada frasco foi adicionado 

ao primeiro sobrenadante de cada amostra. Todas as amostras foram secas por evaporação 

a vácuo a 35°C, com 340 rpm de rotação. Cada amostra seca foi então solubilizada com a 

seguinte seqüência de solventes: 100µL de metanol acidificado (MeOH:AcOH, 99:1, v/v), 

900µL de água bidestilada acidificada (1% AcOH) e 2mL de hexano. Após a adição do 

hexano, as amostras foram submetidas à agitação por 45 segundos, sendo mantidas em 

repouso e no escuro por 30 minutos para permitir a partição de fases da mistura. Após a 

separação das fases, as amostras foram centrifugadas a 4.4krpm por 10 minutos, seguindo-

se da transferência da fase aquosa para um novo tudo e secagem por evaporação a vácuo a 

35°C, com 340 rpm de rotação. 

Em seguida, as amostras foram solubilizadas em 800µL de metanol acidificado 

(MeOH:AcOH, 99:1, v/v) e 200µL de água bidestilada acidificada (1% AcOH), permanecendo 

por 10 minutos em sonicação. Cada amostra foi transferida para cartuchos de separação do 

tipo Sep-Pak C18, previamente equilibrados com 3mL de metanol 100%, seguido de 3mL de 

MeOH:H2O:AcOH (80:19:1, v/v). Após a passagem das amostras pelos cartuchos, 500µL da 

solução de MeOH:H2O:AcOH (80:19:1, v/v) foram adicionados aos tubos originais de cada 

uma delas, sendo esse conteúdo também submetido à passagem nos respectivos cartuchos. 
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Após a filtragem e separação, as amostras coletadas foram transferidas para microtubos, 

onde foram secas por evaporação a vácuo. 

As amostras secas foram solubilizadas com a adição de 81µL da solução 

(MeOH:AcOH, 99:1, v/v) com 0,5% de ácido acético e 0,1ng/µL dos padrões externos 

deuterados e mantidas por 5 minutos em banho ultra-sônico, sendo, em seguida, adicionados 

em cada uma delas 119µL da solução de ácido acético 5% com 0,1ng/µL dos padrões 

externos deuterados. As amostras foram mantidas sob agitação durante 10 minutos, seguidas 

por mais 10 minutos em banho ultra-sônico e centrifugadas por 10minutos com 10krpm. De 

cada amostra foram transferidos 100µL para “vials” apropriados para a injeção automática e 

separação dos hormônios em HPLC de fase reversa.  

Para tanto, utilizou-se um módulo de separação (Waters, Milford, MA, USA) equipado 

com uma coluna C18 Genesis 4.µM com 100mm X 2.1mm de dimensões Modelo FK10960EJ, 

Jones Chromatography, Hengoed, UK) com um sistema ternário de solventes 

compreendendo acetonitrila (A), água deionizada (B) e água acidificada com 5% de ácido 

acético glacial (C). As separações foram realizadas em um gradiente crescente de acetonitrila 

em uma concentração constante de ácido acético glacial de 7mM (pH 3.4), com um fluxo 

inicial de 0,250mL.min-1. O gradiente foi aumentado linearmente de 1.0% de A, 98,2% de B, 

0,8% de C para 45% de A, 54,2% de B e 0,8% de C ao longo de 20 minutos e mantido por 

mais 2 minutos. O conteúdo de acetonitrila foi então aumentado linearmente de 99,2% de A, 

0,0% de B e 0,8% de C durante 6 minutos. Essas condições foram mantidas durante 2 

minutos adicionais com um fluxo de 0,350 mL.min-1. Depois de 1 minuto, as condições iniciais 

foram retornadas e manteve-se essa condição por mais 6 minutos a fim de estabilizar as 

condições de corrida antes da injeção da próxima amostra. 
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Quantificação hormonal 

A quantificação dos hormônios de cada amostra foi realizada por meio de 

espectometria de massa em tandem (ESI-MS/MS) de acordo com especificações de 

CHIWOCHA et al (2003). Neste trabalho foram considerados apenas os dados relativos à 

quantificação de AIA, AIA-Asp, GA1, GA7, cis-ZR e trans-ZR, uma vez que os demais 

hormônios foram detectáveis nas amostras, porém não foi possível a sua quantificação.   

 

III.2.12. Quantificação de ácido abscísico por CG-EM-MS 

 

Para a quantificação do ABA utilizou-se o método de cromatografia gasosa associada 

à espectrometria de massa, com monitoramento seletivo de íons (GC/MS/ISM, do Inglês: 

“Gas Chromatography/Mass Spectroscopy-Selective Ion Monitoring”), conforme CHEN et al. 

(1988) adaptado por PURGATTO et al. (2002).  

 

Extração  

Cada amostra com cerca de 400mg foi adicionada de 1μg do padrão interno de [ 13C6] 

ABA e 2mL da solução de extração (65% isopropanol em tampão imidazol 0,2M, pH 7,0). As 

amostras foram homogeneizadas por 1 minuto em homogeneizador Politron®, seguindo-se de 

centrifugação a 15000rpm por 10 minutos. Após a centrifugação, os sobrenadantes de cada 

amostra foram coletados e o volume total completado para 24mL com água ultra-filtrada.  

 

Purificação e fracionamento dos hormônios 

Para a separação da fração que continha o ABA, os extratos foram passados através 

de cartuchos para extração em fase sólida (Coluna de Amino SPE, 3mL, 500mg, NH2 - 

Agilent Technologies/EUA®), sendo que tais cartuchos foram previamente condicionados com 

lavagens seqüenciais com: 2mL de hexano, 2mL de acetonitrila, 2 vezes seguidas com 2mL 
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de água ultra-purificada, 2mL de Tampão imidazol 0,2M pH 7,0 e, finalmente, 4 vezes 

seguidas com 2,5mL de água ultra-purificada. As amostras foram aplicadas aos cartuchos 

pré-condicionados e a passagem dos extratos foi realizada a 4°C, sem a aplicação de vácuo. 

Após a passagem de todo o extrato pelo cartucho, realizou-se a lavagem deste com a 

seqüência de  2mL de hexano, 2mL de acetato de etila, 2mL de acetonitrila e 2mL de 

metanol. Ao fim das lavagens, as frações contendo o ABA foram eluídas dos cartuchos com 

duas adições de 3mL de metanol contendo 2% de ácido acético (v/v). As amostras coletadas 

foram liofilizadas e em seguida solubilizadas com 300µL de metanol 100%. Cada amostra foi 

metilada com 500µL de diazometano durante 30 minutos em um micro-tubo fechado e em 

seguida seca em nitrogênio gasoso.  

 

Quantificação hormonal por CG-EM-MS 

As amostras metiladas foram solubilizadas com 50µL de acetato de etila para então 

serem analisadas em cromatógrafo a gás (CG) Hewlett-Packard modelo 6890 acoplado a um 

espectômetro de massa modelo 5973. Utilizou-se uma coluna de separação HP-1701 (30m, 

D.I. 0,25mm, I.T. 0,5µm), tendo hélio como gás de arraste, com fluxo de 1mL.min-1. As 

injeções foram realizadas por meio de injetor automático Hewlett-Packard modelo LS-1100 e 

o volume injetado de cada amostra foi de 2µL, sem a utilização do divisor de amostras (modo 

“splitless”), com fluxo de ventilação de 20 mL/min após 2 minutos da injeção. A coluna foi 

mantida a 150ºC por 3 minutos, seguida de rampa de temperatura de 150ºC até 200ºC em 

taxa de 4ºC/min e, por fim, de 200ºC até 300ºC em taxa de 10ºC/minuto. Foram monitorados 

os íons com relação massa/carga (m/z) entre 134, 162 e 190, correspondentes ao ABA 

endógeno; 138, 166 e 194 correspondentes ao [2H6]-ABA. A concentração endógena de ABA 

foi calculada pela relação entre as áreas dos picos nos cromatogramas extraídos em m/z 190 

e 194.  
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III.2.13. Quantificação de etileno por CG-FID 

 

A produção de etileno foi quantificada com base no método descrito por PURGATTO 

et al. (2002).  Foram retirados 10mL do ar interno de cada frasco para a determinação do 

conteúdo de etileno por GC-FID (do Inglês “Gas Chromatography / Flame Ionization Detector” 

- cromatografia gasosa com detector de ionização de chama), utilizando-se uma coluna HP-

Plot (30 m, I.D. 0.53mm) e hélio como gás condutor num fluxo de 1 mL/min. O injetor e o 

detector foram mantidos a 250ºC e a coluna isotermal a 30ºC. Para a curva de calibração 

foram utilizadas diferentes concentrações de etileno (1-100ppm) obtidas por meio da diluição 

do gás de calibração (500ppm) com ar sintético 

 

III.2.14. Quantificação de ascorbato e glutationa por HPLC 

 

A quantificação das formas reduzidas de ascorbato (ASC) e glutationa (GSH) foi 

realizada por HPLC (cromatografia líquida de alta resolução) 

 

Extração  

Para cada amostra utilizaram-se cerca de 400mg de massa fresca (média de 120 

explantes), e as análises foram realizadas em triplicata. As amostras foram maceradas com a 

adição de nitrogênio líquido até a obtenção de um pó fino. Adicionou-se a cada amostra 1mL 

de ácido metafosfórico 6% gelado para a extração de ASC e GSH. Depois do 

descongelamento, a mistura foi centrifugada a 14000g por 15 minutos a 4ºC (Hettich 

Universal 30 RF – rotor angular 1412) e o sobrenadante foi coletado e diluído na proporção de 

1:3 da fase móvel (KCl 2mM, pH 2.5) para a injeção e separação por HPLC.  
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Determinação de ASC e GSH por HPLC 

A determinação de ASC e GSH foi realizada utilizando-se um sistema de 

cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) Waters.  A separação ocorreu em uma 

coluna tipo C-18 de fase reversa (Polaris 3 C18 column, Varian Europe), a qual foi mantida 

em temperatura constante de 28ºC. A fase móvel consistiu de solução de KCl 2mM com pH 

acertado para 2,5 com a adição de ácido o-fosfórico concentrado. O fluxo da fase móvel foi 

mantido a 0,8 mL.min-1 e a detecção de ASC e GSH foi realizada por meio de um detector UV 

(Waters) em 252nm  e 194nm, respectivamente. O cálculo do conteúdo de ASC e GSH foi 

feito com base na interpolação das medidas de área de cada pico com a sua respectiva curva 

de calibração.  

 

III.3. Delineamento das análises experimentais   

 

III.3.1. Análises das modificações morfológicas durante o ganho de competência 

para conversão do MAR em gemas 

 

Crescimento radicular durante o desenvolvimento das plantas 

  Esse experimento teve como objetivo a observação da dinâmica do crescimento de 

raízes intacta ligadas às plantas de C. fimbriatum durante o desenvolvimento in vitro, bem 

como determinar a idade da planta em que as raízes alcançariam o crescimento máximo 

(crescimento radicular determinado). O delineamento experimental seguiu as especificações 

indicadas no item III.2.1, sendo a taxa de crescimento radicular semanal obtidas até as 

plantas alcançarem 240 dias de idade. Foram realizadas duas repetições de todo o 

experimental, sendo cada uma delas representada por um número amostral de 15 plantas. 

São apresentados os resultados obtidos em uma das repetições do experimento. 
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Comportamento in vitro de ápices radiculares isolados com diferentes idades  

Ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30, 60, 120 ou 240 dias 

de idade obtidas segundo o item III.1 foram submetidos a 20 dias de incubação em meio 

básico de VACIN e WENT (1949), segundo especificado no item III.2.2. Ao fim do período 

experimental analisou-se a porcentagem média de ápices radiculares convertidos em gemas 

caulinares e as alterações fenotípicas apresentadas pelos explantes.  

 

Massas fresca, massa seca e conteúdo relativo de água de ápices radiculares com diferentes 

idades  

A massa fresca (MF) e massa seca (MS) foram determinadas em ápices radiculares 

isolados de plantas crescidas por 30, 60, 120 ou 240 dias nas condições descritas no item 

III.1; para tanto, utilizaram-se de 300 explantes divididos em 3 repetições de 100. Com base 

nos dados obtidos, calculou-se o conteúdo relativo de água das amostras partindo-se da 

equação (MF - MS) / MS x 100, segundo descrito por MARTIN e SCHMITT (1989). 

 

Modificações morfológicas externas do MAR ao longo do envelhecimento  

Com o objetivo de se analisar com maior profundidade as alterações morfológicas 

externas na região apical da raiz ao longo do envelhecimento, utilizou-se a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), em um equipamento da marca Zeiss modelo DSM 

940, cujos recursos possibilitam o acompanhamento de alterações na superfície do objeto de 

estudo com substancial definição de imagem. Para tanto, utilizaram-se ápices radiculares 

isolados de plantas com 30, 60, 120 e 240 dias de idade, os quais foram fixados após o 

isolamento e preparados para a análise em microscopia de varredura, segundo especificado 

no item III.2.3. Três explantes foram utilizados para cada tratamento. 
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Modificações histológicas do ápice radicular ao longo do envelhecimento  

 

Microscopia de Luz 

As amostras consistiram de ápices radiculares provenientes de plantas com 30, 60, 

120 e 240 dias (obtidas conforme item III.1), os quais foram fixados após o isolamento da 

planta-mãe. Todo o procedimento de preparo das amostras para as análises histológicas em 

microscopia de luz está especificado no item III.2.4. As análises foram realizadas utilizando-se 

três ápices radiculares para cada tratamento. 

 

Microscopia de fluorescência  

Essa técnica foi utilizada objetivando um melhor entendimento sobre as mudanças 

estruturais dos tecidos radiculares de C. fimbriatum ao longo do envelhecimento, e ao mesmo 

tempo, uma melhor compreensão do padrão de autofluorescência destes em diferentes 

idades. Para tanto, ápices radiculares recém-isolados (5 ± 1mm) de plantas de C. fimbriatum 

com 30, 60, 120 e 240 dias de idade foram cortados à mão-livre e preparados para a análise 

histológica em microscopia de fluorescência, segundo descrito no item III.2.5, utilizando-se 

filtros Leica com as características especificadas na tabela 1. Para cada condição analisada 

foram utilizados cortes histológicos obtidos de três ápices radiculares. 

 
Tabela 1: Tipos de filtros com seus respectivos comprimentos de onda de excitação e 
emissão utilizados para as análises em microscopia de fluorescência. 

 

Tipo de Filtro Comprimento de onda de 
excitação (nm) 

Comprimento de onda de 
emissão (nm) 

Luz visível (sem filtro) --- --- 

H2 (vermelho e verde) 420-490 515 

H3 (azul) 340-380 425 
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Efeitos do isolamento sobre as modificações histológicas de ápices radiculares competentes 

Neste experimento utilizaram-se explantes isolados de plantas com 120 dias de idade. 

Definiu-se essa idade com base em experimentos prévios em que se verificou que plantas 

com essa idade possuiam a maioria das raízes com ápices mais competentes para a 

conversão em gemas, e folhas sem apresentarem ainda folhas amarelecidas. Deve-se 

ressaltar que, além da padronização da idade (tempo de desenvolvimento das plantas), 

consideraram-se para esse tipo de experimento apenas os ápices isolados de duas raízes 

mais velhas de cada planta.   

Dessa forma, ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de idade foram 

submetidos a diferentes tempos de incubação (0, 12, 24, 36, 48 ou 240 horas) sob as 

condições apresentadas no item III.2.2. Os ápices radiculares não submetidos à incubação 

(tempo zero) foram tomados como controle. Após os tratamentos, as amostras foram coletas 

e imediatamente fixadas para, em seguida, serem preparadas para análises histológicas em 

microscopias de luz, segundo o método descrito no item III.2.4. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

III.3.2. Análises das modificações bioquímicas durante o ganho de competência  

 

Quantificação do conteúdo de proteínas totais  

As amostras utilizadas foram ápices radiculares isolados de plantas incubadas por 30, 

60, 120 e 240 dias sob condições descritas no item III.1. Após o isolamento dos materiais, 

estes foram congelados em nitrogênio líquido e mantidos em freezer -80°C até a sua 

utilização para quantificação do conteúdo de proteínas totais, utilizando-se o método descrito 

no item III.2.8. As análises foram realizadas em triplicata, com cerca de 120 explantes em 

cada repetição. 
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Modificações histoquímicas - proteínas  

Para essa abordagem experimental utilizaram-se como amostras ápices radiculares 

isolados de plantas com 30 e 240 dias de idade, sendo que após a coleta esses explantes 

foram imediatamente fixados em solução de glutaraldeído 1% e formaldeído 4% em tampão 

fosfato 0,2M pH 7,2 (KARNOVSKY, 1965) durante 24 horas, com aplicações de vácuo de 15 

minutos de duração a cada hora. Em seguida, as amostras foram desidratadas em série 

butírica (álcool butírico terciário), incluídas em “paraplast” e cortadas com a espessura de 

5µm, em micrótomo rotatório. Os cortes seriados longitudinas da região mediana dos ápices 

radiculares foram corados de acordo com FISCHER (1968). As análises foram realizadas em 

triplicata. 

 

Quantificação do conteúdo de amônio 

Para a quantificação de amônio utilizaram-se tanto amostras de tecidos radiculares 

quanto do meio de cultura onde as raízes foram incubadas. Dessa forma, coletaram-se 

amostras do meio de cultura onde plantas foram mantidas em desenvolvimento por 30, 60, 

120 e 240 dias, as quais foram preparadas para a quantificação do conteúdo de amônio de 

acordo com a descrição realizada no item III.2.6. As amostras de tecidos consistiram, por sua 

vez, de ápices radiculares isolados de plantas crescidas por 30, 60, 120 e 240 dias nas 

condições descritas no item III.1, sendo que o material foi coletado e imediatamente 

congelado em nitrogênio líquido para, em seguida, ser preparado, juntamente às amostras de 

meio de cultura, para quantificação do conteúdo de amônio endógeno, segundo o método 

descrito no item III.2.7. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

Os ápices radiculares utilizados para estas análises foram isolados de plantas 

incubadas por 30, 60, 120 e 240 dias, conforme as condições descritas no item III.1. O 

Quantificação da atividade in vivo da nitrato redutase 
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método utilizado para a quantificação da atividade in vivo da nitrato redutase encontra-se 

descrito no item III.2.9. As análises foram realizadas em triplicata, utilizando-se cerca de 120 

explantes para cada repetição. 

 

III.3.3. Análises do papel das citocininas no ganho de competência  

 

 

Efeitos do envelhecimento sobre os teores endógenos de citocininas 

Para a quantificação das citocininas Z, ZR, iP e iPR empregaram-se ápices radiculares 

isolados de plantas crescidas durante 30 e 120 dias nas condições descritas no item III.1. 

Após o isolamento, as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido para, em seguida, 

serem preparadas para quantificação das citocininas endógenas, segundo o método 

apresentado no item III.2.10. Para tal fim, utilizaram-se amostras com cerca de 120 ápices 

radiculares cada. 

Ápices radiculares isolados de plantas com 30 e 240 dias de idade, obtidos segundo 

item III.1, foram utilizados para a quantificação das formas cis-ZR e trans-ZR, conforme 

descrito no item III.2.11. Foram utilizadas duplicatas de amostras com cerca de 120 explantes 

em cada. 

Utilizaram-se como amostras ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de 

idade (ver item III.1.), os quais foram submetidos, logo após o isolamento, a tratamentos que 

consistiram de diferentes tempos de incubação (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36 e 48 horas) sob as 

condições apresentadas no item III.2.2.  

Efeitos do isolamento de ápices radiculares competentes sobre os teores endógenos de 

citocininas  

Os ápices radiculares não submetidos à incubação (tempo zero) foram tomados como 

controle. Após os tratamentos, as amostras foram coletas e imediatamente congeladas em 
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nitrogênio líquido para, em seguida, serem preparadas para quantificação de citocininas 

endógenas, segundo o método descrito no item III.2.10. Esse experimento foi realizado com 

amostras contendo cerca de 120 explantes em cada tratamento. 

 

Efeitos da aplicação de citocinina exógena sobre o tempo de conversão de ápices radiculares 

competentes  

Nessa etapa, utilizaram-se como amostras ápices radiculares isolados de plantas 

crescidas por 120 dias nas condições descritas no item III.1. Os explantes recém-isolados 

foram submetidos à aplicação de pulsos com diferentes períodos de duração (0, 12, 24, 36 e 

48 horas) na presença de 0,125mg/L da citocinina benziladenina (BA). Após os períodos de 

tratamento na presença de BA, os explantes foram transferidos para o meio básico de VACIN 

e WENT (1949) (ver item III.2.2). Todas as demais condições de incubação foram mantidas 

segundo descrito no item III.2.2. O controle consistiu de explantes que permaneceram em 

incubação em meio básico sob as mesmas condições de cultura. Após 5 dias de incubação 

verificou-se as modificações apicais dos explantes, sendo que ao fim de 30 dias confirmou-se 

o número de conversões de ápices radiculares em gemas caulinares. Também se realizou a 

incubação permanente de explantes da mesma procedência no meio suplemantado por 

0,125mg/L de BA, sendo acompanhado o número de explantes convertidos em gemas 

caulinares a cada cinco dias até o 30° dia de incubação. Cada tratamento foi realizado em 

triplicata de dez explantes cada. 

 

Com o intuído de se verificar um possível efeito de diferentes tipos de citocininas 

sobre a aquisição de competência de ápices radiculares, realizou-se tratamentos com 1µM de 

Z, ZR, iP e iPR em ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade, obtidos 

segundo descrição no item III.1. Os explantes foram submetidos a 30 dias de incubação em 

Efeitos de diferentes citocininas exógenas sobre a aquisição de competência  
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meio básico de VACIN e WENT (1949), segundo especificado no item III.2.2. Ao fim do 

período experimental analisou-se o tamanho final dos ápices radiculares, a porcentagem de 

ápices radiculares e as alterações fenotípicas dos explantes. 

 

 

Efeitos da aplicação de citocininas sobre o desenvolvimento de ápices radiculares ligados a 

plantas velhas   

Nesse experimento procurou-se avaliar o potencial de respostas organogênicas de 

ápices radiculares ligados a plantas com 240 dias de idade incubadas na presença de uma 

citocinina exógena.  Para tanto, plantas intactas foram retiradas cuidadosamente dos frascos 

onde se desenvolveram (descrição no item III.1), e imediatamente transferidas para um novo 

meio de cultura de VACIN e WENT (1949) suplementado com 1µM de zeatina. Como controle 

empregou-se esse mesmo meio de cultura, porém desprovido de citocinina.    

As plantas foram mantidas nesse novo meio de cultura por 30 dias, utilizando-se 

50µmoles.m-2.s-1 de intensidade luminosa, 16 horas de luz e temperatura de 26 ± 1°C. Ao fim 

do período de incubação verificou-se o aspecto morfológico do sistema radicular, bem como a 

porcentagem de raízes que apresentaram a retomada do crescimento longitudinal ou a 

conversão dos ápices radiculares em gemas caulinares. Nesse experimento foram utilizadas 

três repetições com 5 plantas em cada.  

III.3.4. Análises do papel da auxina no ganho de competência  

 

Para a análise das variações dos teores endógenos de auxinas durante o 

envelhecimento radicular utilizaram-se ápices radiculares isolados de plantas com 30 e 240 

dias de idade (descrição no item III.1). Depois de isolados, estes foram imediatamente 

mergulhados em nitrogênio líquido e mantidos em freezer -80°C até o momento das análises 

Efeitos do envelhecimento sobre os teores endógenos de auxinas 
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dos teores endógenos de AIA e AIA-Asp, segundo método descrito no item III.2.11. Essas 

análises foram realizadas em duplicatas, sendo que em cada repetição empregou-se cerca de 

120 explantes. 

 

Efeitos do NPA sobre a taxa de crescimento radicular  

  Nesse experimento foi avaliado o efeito de tratamentos com NPA (ácido N-1-

naftilftalâmico), uma substância inibidora do transporte polar de auxina, sobre o crescimento 

radicular de plantas intactas de C. fimbriatum. Para isto, plantas com 30 dias de idade 

(obtidas segundo descrito no item III.1) foram inoculadas em meio de cultura de VACIN e 

WENT (1949) suplementado com 10; 100 ou 1000µM de NPA. O NPA foi acrescentado ao 

meio básico através de ultra-filtros de malha 0,22µm Millipore, sendo o pH das soluções 

ajustado previamente para 5,8.  

Os valores da taxa de crescimento radicular foram obtidos durante o desenvolvimento 

in vitro das plantas, sendo o procedimento experimental realizado de acordo com o descrito 

no item III.2.1. Os tratamentos foram mantidos sob as condições de incubação indicadas no 

item III.1. O material controle neste caso consistiu de plantas intactas incubadas em meio 

básico sem a suplementação de NPA. Foram realizadas duas repetições de todo o 

experimental e em cada uma delas utilizou-se um número amostral de 15 plantas. São 

apresentados os resultados obtidos em um dos experimentos. 

 

Efeitos do NPA sobre as modificações histológicas no MAR de plantas jovens  

Plantas com 30 dias de idade foram transferidas das condições de crescimento 

descritas no item III.1 para meios adicionados de 10, 100 e 1000µM de NPA, onde foram 

incubadas por 10 dias. Terminado esse período (equivalente a plantas com 40 dias de idade), 

isolaram-se os seus ápices radiculares, os quais foram imediatamente fixados para 

preparação destinada às análises histológicas, conforme descrito no item III.2.4.  
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O material controle consistiu de ápices radiculares isolados diretamente de plantas 

com 40 dias, o qual não passou por tratamento algum (descrito em III.1). Os tratamentos 

foram mantidos sob as mesmas condições de incubação utilizadas para o crescimento das 

plantas (ver item III.1). O NPA foi acrescentado ao meio de cultura por meio de ultrafiltragem, 

segundo as especificações apontadas no item anterior. As análises histológicas foram 

realizadas utilizando-se triplicatas de ápices radiculares.   

 

Efeitos do NPA sobre os teores endógenos de citocininas nos ápices radiculares jovens   

Plantas com 30 dias de idade foram transferidas das condições de crescimento 

descritas no item III.1 para o meio de cultura contendo 1000µM de NPA, onde permaneceram 

por 10 dias. Terminado esse período (equivalente a plantas com 40 dias de idade), isolaram-

se os ápices radiculares das plantas, os quais foram imediatamente coletados e congelados 

em nitrogênio líquido para posterior análise dos teores endógenos de citocininas, segundo o 

método descrito no item III.2.10. 

O material controle consistiu de ápices radiculares isolados diretamente de plantas 

com 40 dias (ver item III.1). Os tratamentos foram mantidos sob as mesmas condições de 

incubação utilizadas para o crescimento das plantas (item III.1). O NPA foi acrescentado ao 

meio de cultura por meio de ultra-filtragem, segundo as mesmas especificações feitas nos 

itens anteriores, e as análises foram realizadas com amostras compostas por cerca de 120 

ápices radiculares cada.    

 

Teve-se como objetivo estudar uma possível influência do transporte polar de auxina 

sobre o controle do desenvolvimento do ápice radicular de C. fimbriatum, utilizando-se ápices 

radiculares isolados de plantas jovens. Dessa forma, empregaram-se como explantes os 

ápices radiculares isolados de plantas com 30 de idade, obtidas segundo descrito no item 

Efeitos do NPA sobre o desenvolvimento in vitro de ápices radiculares jovens  
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III.1. Esses explantes foram incubados durante 20 dias no meio básico de VACIN e WENT 

(1949) suplementado com 0; 10; 30; 100 e 1000µM de NPA, sendo que os tratamentos foram 

incubados sob as condições descritas no item III.2.2. O tratamento em que se empregou 

1000µM de NPA foi repetido uma segunda vez de maneira independente, no entanto, os 

explantes foram transferidos após 10 dias sob presença de NPA para um novo meio básico, 

onde permaneceram em incubação por mais 10 dias. 

No final do período de incubação de todos os tratamentos verificaram-se as 

modificações morfológicas e o tamanho final dos explantes, bem como a porcentagem de 

ápices radiculares que apresentaram intumescimento na região apical ou conversão do MAR 

em gemas caulinares. Cada tratamento foi conduzido em quadruplicata com 10 explantes 

cada.  

 

Efeito da aplicação de AIA sobre o desenvolvimento de ápices radiculares jovens 

Teve-se como objetivo com essa abordagem a verificação da ação do AIA (ácido 

indolilacético) na atividade do MAR de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de 

idade (explantes não-competentes), obtidos segundo descrito no item III.1.  Os explantes 

foram incubados por 60 dias na presença de 0,5; 1; 5 e 10µM de AIA , sendo a solução desta 

auxina previamente esterelizada através de ultra-filtragem em filtros Millipore de malha 

0,22µm, após terem o seu pH ajustado para 5,8. O meio de cultura básico utilizado foi o de 

VACIN e WENT (1949) (ver item III.2.2), e os experimentos foram mantidos sob as condições 

de incubação descritas em III.2.2. O controle consistiu de explantes de mesma procedência 

incubados neste meio de cultura destituído de AIA. Ao fim do período experimental mensurou-

se o tamanho final dos explantes e registou-se o seu aspecto morfológico. Cada tratamento 

foi conduzido utilizando-se três repetições com dez explantes em cada. 
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Efeitos da aplicação de AIA sobre o desenvolvimento de ápices radiculares ligados a plantas 

velhas   

Essencialmente, procurou-se com essa abordagem investigar a potencialidade 

organogênica de MARs ligados a plantas já maduras com 240 dias de idade, submetidas à 

incubação com uma auxina exógena ou a combinação de auxina com uma citocinina. Para 

tanto, plantas com esta idade foram retiradas do meio de crescimento onde foram incubadas 

(segundo descrição no item III.1), e imediatamente transferidas para um novo meio de cultura 

de VACIN e WENT (1949), conforme especificações indicadas no item III.2.2, o qual foi 

suplementado com 1µM de AIA e com 1µM de AIA juntamente com 1µM de zeatina. O 

controle seguiu o mesmo delineamento experimental, no entanto, o meio de cultura utilizado 

foi desprovido de ambos reguladores de crescimento.    

As plantas foram incubadas por 30 dias nesses tratamentos, sob 50µmoles.m-2.s-1 de 

intensidade luminosa, 16 horas de luz a uma temperatura de 26 ± 1°C. Ao fim deste período, 

registrou-se o aspecto morfológico do sistema radicular, bem como a porcentagem de raízes 

que apresentaram a retomada do crescimento longitudinal ou a conversão dos ápices 

radiculares em gemas caulinares. Nesse experimento foram utilizadas três repetições com 5 

plantas em cada.  

 

III.3.5. Análises do papel do etileno no ganho de competência  

 

Para a quantificação da emissão de etileno ao longo do desenvolvimento das plantas 

de C. fimbriatum, utilizaram-se plantas intactas com 30, 60, 120 e 240 dias de idade, obtidas 

segundo descrito no item III.1. Dessa forma, transferiram-se as plantas para um novo meio de 

crescimento (descrito no item III.1) com adição de apenas 3g/L de ágar, onde elas 

permaneceram em aclimatação por 15 dias, sob as mesmas condições de crescimento de 

Teores de etileno ao longo do envelhecimento  
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plantas descritas no item III.1, até o momento das medidas. Decorrido esse período, os 

frascos foram submetidos a um fluxo de ar sintético contínuo (3L.min-1) durante 5 minutos 

para a eliminação do etileno acumulado, seguindo-se com a vedação dos frascos para o 

acúmulo de etileno emitido pelas plantas durante um determinado período conhecido. Dentre 

as condições testadas, verificou-se como mais favorável para a detecção e quantificação de 

etileno o período de 48 horas de vedação de frascos Erlenmeyers de 125mL de capacidade, 

contendo 30 plantas cada um. A detecção de etileno foi realizada utilizando-se o método 

descrito no item III.2.13, sendo que as análises foram realizadas em triplicata. 

 

Efeitos do etileno sobre a taxa de crescimento radicular    

Para a detecção do papel do etileno sobre a dinâmica de crescimento radicular ao 

longo do desenvolvimento de plantas jovens de C. fimbriatum, utilizou-se o sistema adaptado 

in vitro descrito no item III.2.1.   

Plantas jovens, com 30 dias de idade, foram submetidas durante 5 semanas 

consecutivas a uma aplicação semanal de etileno (0, 50, 500 e 5000µM) ou de 1-

metilciclopropeno SmartFresh (1-MCP), um bloqueador de receptores de etileno, nas 

concentrações de 0, 0.5, 5 e 50µM. A renovação semanal de ambas substâncias foi 

acompanhada por um fluxo prévio de ar sintético contínuo (3L.min-1) durante 1 minuto.  A 

aplicação de etileno foi realizada sob condições de uma capela, e a aplicação de 1-MCP 

seguiu-se as orientações do fabricante (SmartFresh).  

Durante todo o período experimental, as plantas foram mantidas em incubação em 

sala de crescimento sob condições descritas no item III.1, sendo o crescimento da primeira 

raiz de cada planta acompanhada e mensurada semanalmente, o mesmo realizado também 

com relação ao número de conversão do ápice radicular em gema caulinar durante o 

desenvolvimento das plantas. Foram utilizadas 15 plantas por tratamento como número 

amostral. 
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Efeitos do etileno sobre as modificações histológicas do MAR de plantas jovens  

Essa análise teve como objetivo estudar as modificações estruturais do MAR de 

plantas jovens, submetidas a concentrações elevadas de etileno. Dessa forma, plantas jovens 

com 30 dias de idade foram submetidas a 10 ou 20 dias de incubação na presença de 500µM. 

Esse tratamento foi renovado semanalmente sob capela logo após a aplicação de um fluxo de 

ar sintético contínuo (3L.min-1) durante 1 minuto. Durante todo o período experimental, as 

plantas foram incubadas em sala de crescimento sob as condições indicadas no item III.1.  

Após o período de tratamento, os ápices radiculares da primeira raiz de cada planta 

(com idade equivalente a 40 ou 50 dias) foram isolados e imediatamente fixados para as 

análises histológicas, conforme descrito no item III.2.4. O material controle consistiu de ápices 

radiculares isolados diretamente de plantas com 45 dias, não submetidas ao tratamento com 

etileno (obtidas como descrito em III.1). As análises histológicas foram realizadas utilizando-

se triplicatas de explantes.   

 

As plantas foram incubadas durante 120 dias sob as condições descritas no item III.1. 

No final desse período, foram tomadas medidas de cada planta quanto à massa fresca do 

sistema radicular, número total de raízes por planta, tamanho final da primeira raiz formada e 

Efeitos do etileno sobre o desenvolvimento do sistema radicular de C. fimbriatum    

De maneira complementar, procurou-se observar a ação do etileno sobre 

desenvolvimento do sistema radicular de C. fimbriatum.  

Dessa forma, plantas jovens com 30 dias de idade, foram submetidas durante 5 

semanas consecutivas a uma aplicação semanal de etileno (50, 500 e 5000µM) ou de 1-MCP 

nas concentrações de 0.5, 5 e 50µM. Para a renovação semanal dessas substâncias, os 

frascos foram submetidos a um fluxo de ar sintético contínuo (3L.min-1) durante 1 minuto.  A 

aplicação de etileno foi realizada sob condições de capela, e a aplicação de 1-MCP seguiu as 

orientações do fabricante (SmartFresh).  
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a porcentagem de raízes convertidas em gemas caulinares, sendo os aspectos morfológicos 

mais proeminentes das plantas também registrados. Utilizou-se um número amostral de 30 

plantas por tratamento. 

 

Efeitos do etileno sobre os teores de citocininas    

Plantas com 30 dias de idade, obtidas conforme descrição no item III.1, foram 

transferidas para frascos contendo 500µM de etileno, conforme indicado no item anterior, 

onde foram incubadas por 10 dias. Após esse período, foram isolados os ápices radiculares 

das plantas com idade equivalente a 40 dias, os quais foram imediatamente coletados,  

mergulhados em nitrogênio líquido e mantidos em freezer -80°C até o momento das análises 

dos teores endógenos de citocininas. O material controle consistiu de ápices radiculares 

isolados diretamente de plantas com 40 dias (obtidas como descrito em III.1). Os tratamentos 

foram mantidos sob as mesmas condições de incubação utilizadas para o crescimento das 

plantas (item III.1).  

Para a quantificação de Z, ZR, iP e iPR utilizaram-se cerca de 120 ápices radiculares 

para cada amostra, segundo o método descrito no item III.2.10. A quantificação dos isômeros 

ópticos cis e trans de ZR foi realizada em duplicatas de amostras com cerca de 120 explantes 

em cada, segundo descrito no item III.2.11. 

 

III.3.6. Análises do conteúdo endógeno de giberelinas e ácido abscísico durante 

o ganho de competência  

 

Para a análise das variações dos teores endógenos de giberelinas (GA) durante o 

envelhecimento radicular utilizou-se como amostras ápices radiculares isolados de plantas 

com 30 e 240 dias de idade, obtidas segundo descrição no item III.1. Para a quantificação de 

Efeitos do envelhecimento sobre os teores endógenos de giberelinas e ácido abscísico 
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ácido abscísico (ABA) utilizou-se ápices radiculares isolados de plantas com 30, 60, 120 e 

240 dias de idade. Uma vez isolados, os ápices radiculares foram imediatamente 

mergulhados em nitrogênio líquido para posterior quantificação dos teores endógenos destes 

hormônios. A quantificação de GA1 e GA7 foi realizada segundo o método descrito no item 

III.2.11, utilizando-se duplicata de amostras com cerca de 120 explantes cada. A 

quantificação de ABA, por sua vez, foi realizada segundo descrição no item III.2.12 utilizando-

se amostras compostas por cerca de 120 explantes. 

 

III.3.7. Análises do papel do estado redox no ganho de competência  

 

Efeito do envelhecimento sobre os teores de glutationa e ascorbato  

Nessa etapa teve-se como objetivo verificar as variações nos conteúdos de glutationa 

(GSH) e ascorbato (ASC) em ápices radiculares durante o envelhecimento. Dessa forma, 

utilizaram-se ápices radiculares isolados de plantas crescidas por 30, 60, 120 e 240 dias nas 

condições descritas no item III.1, os quais foram coletados, mergulhados em nitrogênio líquido 

e armazenadas em freezer -80°C até o momento da quantificação dos teores de ASC e GSH, 

segundo o método descrito no item III.2.14. As análises foram realizadas em triplicada com 

cerca de 120 explantes cada. 

 

Todas as substâncias foram acrescentadas ao meio de cultura básico de VACIN e 

WENT (1949) modificado (ver item III.2.2.), sendo que as soluções de paraquat, menadiona e 

Efeitos de substâncias indutoras e inibidoras do estresse oxidativo 

Com o objetivo de verificar os efeitos do estresse oxidativo na atividade do MAR de C. 

fimbriatum, ápices radiculares não-competentes para conversão em gemas caulinares, 

isolados de plantas com 30 dias de idade (ver item III.1), foram submetidos aos tratamentos 

apresentados na tabela 2.  
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GSH tiveram o pH ajustado para 5,8 e, em seguida, foram adicionadas ao meio de cultura 

pré-esterelizado em autoclave por meio de ultra-filtragem em filtros de malha 0,22µm 

Millipore. Os experimentos foram mantidos por 60 dias sob as condições de incubação 

descritas no item III.2.2. O controle consistiu de ápices radiculares de mesma origem 

incubados em meio básico sem a suplementação de qualquer uma destas substâncias. O 

tratamento com 1µM de paraquat foi repetido uma segunda vez, no entanto, com duração de 

apenas 30 dias, sendo os explantes transferidos em seguida para o meio básico e incubados 

por mais 30 dias nas mesmas condições já especificadas para o material controle. 

Ao fim do período experimental, procederam-se as medições do tamanho dos 

explantes, a freqüência deles convertidos em gemas caulinares, bem como se registrou o seu 

aspecto morfológico final. Cada tratamento foi conduzido em três repetições com dez 

explantes em cada. 

 
 

Tabela 2: Tratamentos com diferentes substâncias moduladoras do estado redox, utilizando-
se ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 dias de idade. 

 

 

 

 

 

 

Nessa etapa buscou-se verificar as variações no conteúdo de glutationa (GSH) e 

ascorbato (ASC) durante os primeiros momentos após o isolamento de ápices radiculares 

competentes e não-competentes para conversão em gemas caulinares. Dessa forma, as 

amostras empregadas nas análises foram ápices radiculares isolados de plantas com 30 e 

Variações de ascorbato e glutationa após o isolamento de ápices radiculares competentes e 

não competentes 

Substâncias Concentrações 

Paraquat, um indutor de estresse oxidativo 0,1 e 1µM 

Menadiona, um indutor de estresse oxidativo 1 e 10µM  

Glutationa (GSH), um inibidor de estresse oxidativo 0,5 e 1µM 
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120 dias de idade, os quais foram submetidos a diferentes períodos de incubação (0, 1, 2 ou 

3 dias), conforme condições especificadas no item III.2.2. Após os tratamentos, todo o 

material foi coletado, imediatamente mergulhado em nitrogênio líquido e armazenado em 

freezer -80°C até a quantificação do conteúdo de ASC e GSH, segundo o método descrito no 

item III.2.14. As análises foram realizadas em triplicada com cerca de 120 ápices radiculares 

cada. 

 

III.3.8. Análises do papel do óxido nítrico no ganho de competência  

 

Efeitos do óxido nítrico no desenvolvimento in vitro de ápices radiculares jovens 

Para verificar um possível efeito do óxido nítrico (NO) sobre o desenvolvimento de 

ápices radiculares isolados de plantas jovens, realizaram-se tratamentos com a aplicação de 

nitroprussiato de sódio (SNP), uma substância liberadora de NO, bem como com carboxi-

PTIO (cPTIO, uma substância eliminadora de NO). Utilizaram-se como explantes os ápices 

radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade (ver item III.1.), os quais foram 

incubadas por 50 dias na presença de 5, 50 e 100µM de SNP ou de 100µM de cPTIO. O 

controle consistiu de ápices radiculares incubados permanentemente em meio básico, sendo 

que todo o experimento foi realizado sob as condições de incubação descritas no item III.2.1. 

Ao término do período experimental analisou-se o tamanho final e aspecto morfológico dos 

explantes. Cada tratamento foi conduzido em triplicata com dez explantes cada.  

 

No intento de se obter evidências de um possível envolvimento do NO endógeno no 

ganho de competência e conversão do MAR de C. fimbriatum em gemas caulinares, 

Distribuição do óxido nítrico durante o ganho de competência e na conversão do MAR em 

gemas  
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realizaram-se análises de localização do NO por fluorescência em cortes frescos de ápices 

radiculares em diferentes condições.  

Primeiramente, verificou-se a possibilidade de participação do NO durante o 

envelhecimento radicular e na aquisição de competência do MAR para conversão em gemas, 

analisando-se ápices radiculares isolados de plantas com 30 e 240 dias de idades (obtidas 

segundo item III.I). De maneira complementar, buscou-se evidências de sua participação no 

processo de conversão per se, utilizando-se para tanto explantes isolados de plantas com 120 

dias de idade (ver item III.I), os quais permaneceram por 30 dias em incubação nas condições 

descritas no item III.2.1.  

Os materiais frescos foram seccionados à mão-livre (ver item III.2.5), e os cortes  

rapidamente incubados em 20µM de 4,5 diaminofluoresceína diacetato (DAF-2DA) à 

temperatura ambiente, na ausência de luz e sob agitação constante. Decorridos 30 minutos 

de incubação, os cortes foram lavados duas vezes com água ultra-filtrada para a retirada do 

excesso da substância marcadora e, em seguida, montadas lâminas não permanentes, as 

quais foram imediatamente analisadas sob microscópio de fluorescência Leica DMLB, 

equipado com uma câmera digital Leica DFC 320 e filtro Leica H3 de comprimentos de onda 

de excitação de 450-490nm e emissão de 515nm. O material controle consistiu de cortes 

incubados apenas em água por 30 minutos a temperatura ambiente, sob agitação no escuro. 

As análises foram realizadas em triplicata de cada material analisado. 

 

III.3.9. Análises do papel do cálcio citossólico no ganho de competência  

 

Para verificar algum presumível efeito do cálcio citossólico sobre o desenvolvimento 

de ápices radiculares isolados de plantas jovens, realizaram-se tratamentos com a aplicação 

Efeitos do cálcio citossólico no desenvolvimento in vitro de ápices radiculares jovens 
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de ionomicina (um ionóforo de cálcio), bem como com EGTA (uma substância quelante de 

cálcio citossólico).  

Utilizaram-se os ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade (ver item 

III.1.), os quais foram incubados por 30 dias na presença de 10, 100 e 1000nM de ionomicina 

ou de 0.1; 1 e 10mM de EGTA. Como controle para o tratamento com ionomicina, um lote de 

ápices foi incubado permanentemente em meio básico (ver item III.2.1). O controle dos 

tratamentos com EGTA, por sua vez, foi realizado da mesma maneira, no entanto, eliminou-

se o Ca3(PO4)2 do meio de cultura básico. Todas as substâncias foram acrescentadas ao 

meio de cultura básico previamente esterelizado em autoclave por meio de ultra-filtragem em 

filtros 0,22µM Millipore, após o pH ter sido ajustado para 5,8.  Todos os tratamentos foram 

mantidos em incubação sob as condições descritas no item III.2.1. Ao término do período 

experimental tomou-se o tamanho final e o aspecto morfológico dos explantes. Cada 

tratamento foi conduzido em triplicata de dez explantes cada. 

 

Localização do cálcio citossólico durante a aquisição de competência  

Objetivando obter evidências da possível participação do cálcio citossólico na 

aquisição de competência para a conversão do MAR de C. fimbriatum em gemas caulinares, 

realizaram-se análises de localização por fluorescência desse íon em cortes frescos de ápices 

radiculares isolados de plantas com 30 e 240 dias de idade. 

Para isso, foram obtidos cortes longitudinais da região mediana de ápices radiculares 

recém-isolados (5 ± 1mm), os quais foram submetidos à incubação em solução de fluo-3 AM, 

uma substância marcadora por fluorescência de cálcio citossólico. Dentre as condições 

testadas durante a padronização para as análises deste material, a que melhor se adequou a 

esse tecido foi a incubação dos cortes por 1 hora em solução de fluo-3 AM 10µM em tampão 

Tris 10mM (pH 7.0), sob escuro, agitação constante e temperatura ambiente.  
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Após a incubação, os cortes foram lavados duas vezes consecutivas com tampão Tris 

10mM (pH 7.0) para a retirada do excesso da substância marcadora e, em seguida, montados 

em lâminas não-permanentes utilizando-se esse mesmo tampão. O controle consistiu de 

lâminas montadas de acordo com o acima mencionado, no entanto, os cortes foram 

incubados por 1 hora somente em tampão Tris 10mM (pH 7.0). As lâminas obtidas foram 

imediatamente analisadas em microscópio confocal Zeiss LSM 510 Meta nas faixas de 

excitação de 488nm e emissão 505-530nm. As imagens foram capturadas por meio da 

passagem do “scanner” sobre os planos de visualização dos cortes por 4 vezes na velocidade 

5 do equipamento; todas elas foram trabalhadas utilizando-se o programa Zeiss LSM Image 

Bowser. As análises foram realizadas em cortes obtidos a partir de triplicata de ápices 

radiculares. 

 

Análise histológica da formação de idioblastos para estocagem de cálcio no MAR jovem 

As amostras consistiram de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de 

idade (obtidas segundo item III.1), os quais foram imediatamente fixados após o isolamento 

da planta-mãe. O procedimento de preparo das amostras para as análises histológicas em 

microscopia de luz está especificado no item III.2.4. As análises foram realizadas utilizando-se 

triplicata de ápices radiculares. 

 

III.4. Análise estatística dos dados  

 

Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente por meio da análise de 

variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância.    
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IV. RESULTADOS  
 

IV.1. Modificações no ápice radicular durante a aquisição de competência  

 

Crescimento radicular durante o desenvolvimento in vitro de plantas intactas de C. fimbriatum  

Ao se analisar a taxa de crescimento semanal da primeira raiz formada em cada 

planta de C. fimbriatum verificou-se que o pico de crescimento girou em torno do 50º dia de 

idade das plantas. Após esse período, ocorreu uma desaceleração lenta até a parada 

completa do crescimento radicular por volta 86° dia de idade das plantas. A partir desse 

momento, pôde-se verificar que as raízes tinham alcançado o crescimento máximo 

(crescimento determinado), uma vez que nenhum incremento de tamanho das raízes foi 

constatado a partir desse momento (Figura 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Taxa de crescimento semanal (mm /semana) da primeira raiz de plantas de C. 
fimbriatum após 30 dias de idade. As barras de erro indicam o erro padrão. 
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Alterações no fenótipo e na competência organogênica de ápices radiculares durante o 

envelhecimento  

A aquisição de competência para conversão do meristema apical radicular (MAR) de 

C. fimbriatum em gemas caulinares esteve intimamente ligada à parada de crescimento e ao 

envelhecimento radicular, bem como à ocorrência de profundas modificações morfológicas 

nos ápices das raízes mais velhas, as quais puderam ser constatadas mesmo a olho nu.  

De modo diferente, os ápices de raízes jovens, em processo de intenso crescimento, 

apresentaram aspecto mais vigoroso e menos clorofilado, como observado nos explantes 

isolados de plantas com 30 dias de idade (Figura 4A). Esses explantes radiculares jovens, 

quando isolados da planta-mãe, não apresentaram competência para converterem-se em 

gemas caulinares e mantiveram o crescimento radicular longitudinal por tempo prolongado 

após o isolamento (Figura 4B).  

Em contrapartida, os ápices de raízes mais velhas possuíram aspecto menos vigoroso 

e mais clorofilado que o observado nas raízes jovens em crescimento, como pode ser 

exemplificado com os explantes isolados de plantas com 120 dias de idade (Figura 4C). De 

maneira complementar, quando os ápices radiculares mais velhos foram isolados e incubados 

em meio de cultura básico por 20 dias, observou-se a uma rápida conversão em gemas 

caulinares (Figura 4D). Sob tais circunstâncias praticamente nenhum crescimento longitudinal 

dos explantes foi constatado (Figura 4D).  

Conforme apresentado na figura 4E, cerca de 6%, 70% e 81% dos ápices radiculares 

isolados de plantas com, respectivamente, 60, 120 e 240 dias de idade converteram-se em 

gemas caulinares após 20 dias de isolamento e incubação em meio de cultura básico. Vale 

ressaltar que 100% dos ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade não se 

converteram em gemas caulinares. 
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Figura 4: Fenótipo e respostas organogênicas de ápices radiculares isolados de plantas de C. 
fimbriatum com diferentes idades: (A) ápice radicular de plantas com 30 dias de idade; (B) 
ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade e incubados durante 20 dias em 
meio basal; (C) ápice radicular de planta com 120 dias de idade; (D) ápices radiculares isolados 
de plantas com 120 dias de idade e incubados durante 20 dias e (E) porcentagem de ápices 
radiculares isolados de plantas com 30, 60, 120 e 240 dias de idade que apresentaram 
conversão do MAR em gemas caulinares após 20 dias de incubação. Barras indicam erro 
padrão.  
 
 

Dentre as várias alterações morfológicas ocorridas nos ápices radiculares durante o 

envelhecimento, foi notável a redução da coifa até o seu total desaparecimento (Figura 5).  

A análise da superfície dos ápices radiculares revelou que a coifa manteve-se 

presente recobrindo toda a extensão da região apical das raízes de plantas com 30 e 60 dias 

de idades (Figuras 5A e 5B, respectivamente). No entanto, verificou-se um certo grau de 

descamação do tecido da coifa nos ápices radiculares de plantas com 60 dias de idade, 

quando comparados com a mesma região de plantas mais jovens (Figuras 5B e 5A, 

respectivamente).  

A regressão estrutural da coifa até o seu desaparecimento mostrou-se 

progressivamente mais expressivo nas raízes que já tinham parado o crescimento, 

coincidindo com a maior competência para conversão observada nos ápices radiculares 

isolados de plantas com 120 e 240 dias de idade (Figuras 5C e 5D, respectivamente). 
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Figura 5: Aspecto sob microscopia eletrônica de varredura da superfície de ápices 
radiculares recém-isolados de plantas de C. fimbriatum com diferentes idades: (A) Detalhe da 
coifa de ápice radicular isolado de planta com 30 dias de idade; (B) coifa de ápice radicular  
isolado de planta com 60 dias de idade; (C) coifa reduzida em ápice radicular isolado de planta 
com 120 dias de idade e (D) ausência de coifa recobrindo a região apical de raiz de planta com 
240 dias de idade.   
 
 

Modificações morfológicas e bioquímicas em ápices radiculares durante o envelhecimento e 

aquisição de competência para conversão do MAR em gemas caulinares 

As mudanças na morfologia externa dos explantes ao longo do envelhecimento 

radicular mostraram-se relacionadas com as alterações de massa fresca (MF) e seca (MS), 

no conteúdo relativo de água, nos teores de alguns compostos nitrogenados, bem como na 

atividade da nitrato redutase (Figura 6).  

Os ápices radiculares de plantas com 120 e 240 dias de idade apresentaram uma 

redução pronunciada tanto nos valores de massa fresca quanto de massa seca (Figuras 6A e 

6B, respectivamente). No entanto, o conteúdo relativo de água sofreu redução significativa 

apenas nos explantes isolados de plantas com 240 dias de idade (Figura 6C). 

O ganho de competência do MAR para conversão em gemas caulinares mostrou-se 

também relacionado com a diminuição dos teores de importantes participantes do 

metabolismo do nitrogênio, tais como: proteínas (Figura 6D), amônio (Figura 6E) e atividade 

da nitrato redutase (Figura 6F).  
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Figura 6: Características morfológicas e bioquímicas de ápices radiculares recém-isolados de 
plantas de C. fimbriatum com 30, 60, 120 e 240 dias de idade: (A) massa fresca (MF); (B) 
massa seca (MS); (C) conteúdo relativo de água, (D) conteúdo de proteínas, (E) conteúdo de 
amônio e (F) atividade da nitrato redutase. As barras de erro indicam erro padrão.  
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Alterações no meio de cultura durante o envelhecimento radicular  

As alterações observadas durante o envelhecimento radicular determinantes para a 

aquisição de competência para conversão do MAR em gemas caulinares também 

apresentaram relação com as modificações em componentes do meio de cultura onde as 

plantas foram cultivadas, tais como a concentração de amônio e o pH (Figura 7). 

Tomando-se como parâmetro de referência a concetração de amônio e o pH do meio 

inicial, verificou-se que no 120° e 240° dia de incubação da plantas, estes parâmetros 

apresentaram uma queda conspícua (Figura 7). Ao contrário dos teores de amônio que 

iniciaram seu declínio a partir do 60° dia de cultivo (Figura 7A), o valor de pH do meio já 

apresentou diminuição significativa após apenas 30 dias de incubação das plantas, 

decrescendo ainda mais até o 120° e 240° dia de cultura (Figura 7B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Variações no meio de cultura Vacin & Went (1949) utilizado durante o 
desenvolvimento de plantas de C. fimbriatum (descrito no item III.1). O tempo zero refere-se 
ao meio de cultura antes da inoculação dos explantes e os demais pontos de análises indicam as 
variações encontradas nos meios de cultura ao longo da incubação das plantas por 30, 60, 120 
ou 240 dias: (A) conteúdo de amônio e (B) pH do meio. As barras de erro indicam erro 
padrão. 
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Modificações histológicas nos ápices radiculares durante o envelhecimento e a aquisição de 

competência para conversão do MAR em gemas caulinares 

As análises conduzidas sob microscopia de fluorescência com ápices radiculares de 

plantas de C. fimbriatum com diferentes idades revelaram que o ganho de competência para 

a conversão do MAR em gemas caulinares foi acompanhado de uma intensa diferenciação 

dos tecidos (Figura 8). Essas análises realizadas com material fresco reforçaram o evento de 

perda gradativa da coifa durante o envelhecimento radicular, bem como revelaram que 

explantes isolados de raízes com idade mais avançada tendem a apresentar a região apical 

com formato achatado ou ainda intumescido (Figura 8A, 8D, 8G e 8J).  

Os explantes analisados sob a faixa de comprimento de onda de excitação de 420 a 

490nm e emissão de 515nm apresentaram uma tendência ao aumento da fluorescência 

vermelha nos tecidos ao longo do envelhecimento, indicando um incremento na presença de 

clorofila nos tecidos. Nessa mesma faixa de comprimento de onda pode-se também observar 

o aumento da fluorescência verde na região periférica dos explantes, indicando um aumento 

no número de células da epiderme ou, como no caso dos explantes com idade mais 

avançada (isolados de plantas com 120 e 240 dias de idade), do velame (epiderme 

pluriestratificada e morta). É interessante verificar que a fluorescência verde da epiderme nos 

ápices radiculares de 30 dias de idade é quase inexistente; no entanto, ela aumenta 

gradativamente em intensidade ao longo do envelhecimento do tecido, inclusive, atingindo 

regiões cada vez mais próximas à região apical (Figuras 8B, 8E, 8H e 8K). Quando os 

mesmos explantes foram analisados sob a faixa de comprimento de onda de excitação de 

340 a 380nm e emissão de 425nm, verificou-se, por meio da fluorescência em azul, o 

aumento de importância dos tecidos vasculares (Figuras 8C e 8F), atingindo a região bem 

próxima ao MAR nos ápices isolados de plantas com 120 dias de idade (Figura 8I), sendo que 

naqueles com 240 dias, as células vasculares estiveram presentes no interior da região 

central do MAR, a qual foi inicialmente ocupada por células meristemáticas (Figura 8L).  
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Figura 8: Cortes longitudinais obtidos à mão-livre da região mediana de ápices radiculares recém-
isolados de plantas de C. fimbriatum com diferentes idades: (A-C) 30 dias de idade; (D-F) 60 dias 
de idade; (G-I) 120 dias de idade; (J-L) 240 dias de idade. Material fresco analisado sob 
microscopia de fluorescência, sendo que: (A, D, G e J: luz visível), (B, E, H e K: excitação de 
420-490nm e emissão de 515nm) e (C, F, I e L: excitação de 340-380nm e emissão de 425nm). 
Co (córtex), Pc (procâmbio), E (epiderme), Cf (coifa), CV (cilindro vascular), V (velame). Escala: 
100µM. 
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Análises mais detalhadas realizadas com material fixado revelaram que ápices 

radiculares jovens (isolados de plantas com 30 dias de idade) e ainda não-competentes para 

conversão em gemas, apresentaram uma organização celular típica de raízes em 

crescimento, mormente representada por uma região meristemática bem definida no ápice, 

seguida de uma transição, a qual se presumiu englobar a região de alongamento, e, por fim, 

uma região com células em início de diferenciação (Figura 9A).  

O MAR dessas raízes possuiu uma organização tipicamente fechada, uma vez que foi 

possível discernir, de maneira nítida, a presença da protoderme localizada entre a coifa e o 

MAR propriamente dito (Figuras 9A e 10A). No MAR dos explantes jovens a protoderme foi 

nitidamente formada por uma camada única de células, separando o meristema fundamental 

e a coifa em toda extensão. Externamente à protoderme, encontrou-se uma coifa formada por 

diversas camadas celulares, enquanto que na parte interna à protoderme, observou-se a 

região do meristema fundamental com as células iniciais funcionais organizadas em várias 

fileiras concêntricas, responsáveis pela origem do córtex, cilindro vascular e demais tecidos 

maduros da raiz (Figuras 9A e 10A). 

As divisões celulares verificadas nos ápices radiculares isolados de plantas com 30 

dias de idade estiveram presentes em diferentes tecidos meristemáticos, tais como nas 

iniciais funcionais do procâmbio, da protoderme e do meristema fundamental (Figuras 11A e 

11B). As figuras mitóticas observadas no meristema fundamental freqüentemente 

localizavam-se na região bem próxima a idioblastos (células com ráfides de oxalato de cálcio) 

em processo avançado de diferenciação (Figura 11C). As células pertencentes ao meristema 

fundamental apresentaram características tipicamente de células meristemáticas, ou seja, 

formato aproximadamente isodiamétrico, núcleos grandes e citoplasmas densos (Figura 10A 

e 12A). Na porção entre a coifa e o meristema fundamental, observou-se uma região formada 

por um grupo pequeno de células, também caracteristicamente meristemáticas, para onde 
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todas as fileiras de células formadas convergiam, o qual pareceu corresponder ao centro 

quiescente (CQ) com suas iniciais meristemáticas estruturais (Figura 12A).  

Ápices radiculares isolados de plantas com 60 dias de idade evidenciaram fortes 

indícios de desaceleração no crescimento radicular, tendo em vista a aproximação da zona 

que englobava as células diferenciadas em relação à região apical dos explantes (Figura 9B). 

As células do córtex apresentaram-se numa proximidade tal com o meristema fundamental, 

que a zona de alongamento celular pareceu ter sido reduzida a poucas células, em uma 

posição de transição entre as células ainda meristemáticas e aquelas já claramente 

diferenciadas. A coifa apresentou-se ligeiramente reduzida em tamanho (Figura 9B).  Ápices 

radiculares isolados de plantas com 60 dias de idade e analisados sob maior aumento 

permitiram a confirmação de que a região do meristema fundamental foi reduzida em grande 

proporção; no entanto, foi possível verificar a organização das células ainda obedecendo ao 

padrão de MAR fechado (Figura 10B). As células iniciais funcionais apresentaram-se em 

número acentuadamente reduzido, ao redor do presumível CQ (Figura 10B).    

As análises histológicas de ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de 

idade, os quais corresponderam aos explantes já competentes para conversão após o 

isolamento, mostraram um avanço ainda maior na diferenciação dos tecidos radiculares em 

direção ao ápice, sendo que a região de alongamento celular pareceu ter desaparecido, ou 

diminuído drasticamente a ponto de não ser mais possível distingui-la como tal. O MAR e a 

coifa ainda se apresentavam com número reduzido de células (Figura 9C).  Conforme é dado 

verificar ainda, após 4 meses de desenvolvimento, o ápice radicular perdeu seu formato 

original “afilado”, adquirindo um aspecto mais “achatado”, devido ao incremento na 

diferenciação de células parenquimáticas, agora em contato direto com o núcleo de células 

meristemáticas apicais (Figuras 9C e 10C). A análise em maior detalhe do MAR competente 

para conversão (isolado de raízes de plantas com 120 dias de idade) reforçou a idéia da 

redução do número de células que o compunham e de seu posicionamento vizinho às regiões 
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já diferenciadas do ápice. Além disso, o padrão de organização encontrado nesse período do 

desenvolvimento pareceu equivaler ao MAR do tipo intermediário-aberto, ou seja, já não era 

mais possível verificar na região central do ápice uma delimitação nítida entre o meristema 

fundamental e as células da coifa. A protoderme, por sua vez, pareceu já ter sido extinta 

devido à diferenciação de suas células em epiderme, a qual foi identificável apenas nas 

regiões mais laterais do ápice radicular (Figura 10C).  

 Por fim, os ápices radiculares isolados de plantas com 240 dias de idade mostraram-

se profundamente modificados, não sendo mais possível identificar um padrão de 

organização característico do MAR detectado nos ápices mais jovens, inclusive com o 

desaparecimento da coifa. Nesse material verificou-se uma intensa diferenciação não só do 

córtex, cilindro vascular, velame, entre outros tecidos; mas também que boa parte do próprio 

meristema fundamental diferenciou-se em células parênquimáticas (Figura 9D).  

Análises mais detalhadas dessa região mostraram que imerso na região central do 

parênquima formado dentro do antigo MAR encontraram-se grupos de células com 

características ainda meristemáticas, as quais não apresentaram uma organização muito bem 

definida (Figura 10D e 12B). Fazendo parte de um desses grupos celulares, com posição 

mais apical, foi possível distinguir a presença de células com núcleos bem evidentes e 

citoplasmas mais densos (indicado com seta vermelha na imagem). Esse grupo de células 

apresentou conteúdo protéico relativamente mais elevado que o restante das células ao seu 

redor em estágio de diferenciação mais avançado (Figura 12C), ao passo que em ápices 

radiculares jovens, isolados de plantas com 30 dias de idade, a marcação das proteínas 

esteve presente em todas as células do MAR (Figura 12D). 

No MAR mais velho verificou-se um segundo grupo de células, em posicionamento 

mais subapical em relação ao primeiro, o qual também apresentou células com núcleos 

grandes, no entanto, os citoplasmas destas apresentaram-se ligeiramente mais vacuolados 

em comparação ao primeiro conjunto de células meristemáticas (indicado com seta azul na 
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imagem). Esse último grupo de células pareceu fazer ligação entre o cilindro vascular e o 

primeiro núcleo celular com citoplasmas mais densos (Figura 10D). A localização dessas 

células meristemáticas presentes na região central do MAR diferenciado em parênquima 

pareceu coincidir com a localização inicial do CQ em ápices de raízes jovens (Figura 12B).   
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Figura 9: Cortes longitudinais de ápices radiculares recém-isolados de plantas de C. 
fimbriatum com diferentes idades: (A) 30 dias de idade; (B) 60 dias de idade; (C) 120 dias de 
idade e (D) 240 dias de idade. Notar a substancial tendência à diferenciação celular durante o 
envelhecimento do ápice radicular, aumentando a proximidade da zona de diferenciação em 
relação ao MAR. Pc (procâmbio), Co (córtex), Cf (coifa), Pr (protoderme); I (idioblasto); V 
(velame), Pa (parênquima), E(epiderme) e CV (cilindro vascular). 
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Figura 10: Detalhe da região do MAR em cortes longitudinais de ápices radiculares recém-
isolados de plantas de C. fimbriatum com diferentes idades: (A) 30 dias de idade; (B) 60 dias 
de idade; (C) 120 dias de idade e (D) 240 dias de idade. Linha tracejada em azul delimita as 
células da protoderme. Pc (procâmbio), Co (córtex), Cf (coifa), Pr (protoderme), I (idioblasto), 
Pa (parênquima), CV (cilindro vascular), E (epiderme) e CM (células meristemáticas). 
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Figura 11: Detalhes celulares do ápice radicular recém-isolado de plantas com 30 dias de 
idade: (A) setas indicam presença de figuras mitóticas; (B) detalhe de divisão celular (DC); (C) 
presença de idioblastos em diferenciação e de divisões celulares (DC) em regiões vizinhas 
dentro do meristema fundamental. Pc (procâmbio); E (epiderme); I (idioblastos) e Rf (ráfides 
no interior dos idioblastos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Detalhes da região do centro quiescente (CQ) de ápices radiculares recém-
isolados de plantas com (A e C) 30 dias e (B e D) 240 dias de idade. Sendo que (A) e (B) 
materiais corados com azul de toluidina; (C) e (D) análises histoquímica do conteúdo de 
proteínas. Os círculos vermelhos indicam a localização do CQ ou região equivalente dentro do 
MAR. Seta vermelha e seta azul indicam conjuntos celulares com menor e maior nível de 
diferenciação, respectivamente.  
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Modificações na morfologia externa de ápices radiculares competentes após o isolamento da 

planta-mãe 

Com base no acima exposto e no fato de ápices radiculares isolados da planta-mãe 

serem capazes de se converter em gemas quando incubados em meio de cultura básico, 

buscou-se compreender quais alterações morfológicas visíveis a olho nu ocorreriam após o 

isolamento da região apical das raízes já sem crescimento, bem como o tempo dispendido 

pelo processo de conversão do MAR em gemas caulinares.   

Dessa forma, para esse conjunto experimental, optou-se pela utilização de ápices 

radiculares de plantas com 120 dias de idade como explantes, diante do fato de que já com 

essa idade a maioria das raízes apresentava ápices suficientemente competentes para a 

conversão após o isolamento (Figuras 4C e 4D), porém não tinham atingido uma modificação 

do MAR extremada, como observado nos ápices de raízes de plantas com 240 dias de idade 

(Figura 10D).   

Verificou-se que a conversão de ápices radiculares em gemas caulinares é um evento 

organogênico complexo que envolve várias fases de modificações na região apical dos 

explantes (Figuras 13A - 13C) que culmina com o estabelecimento de uma gema (Figura 

13D), a qual origina, por sua vez, uma nova planta com seus primórdios caulinares e 

radiculares (Figura 13E).  

 

 
 

 

 

Figura 13: Seqüência de modificações próprias da organogênese ocorridas na região 
meristemática de explantes isolados de plantas de C. fimbriatum com 120 dias de idade. 
Aspecto morfológico do ápice radicular após diferentes períodos de isolamento: (A) ápice 
radicular recém-isolado; (B) após 5 dias do isolamento; (C) após 10 dias do isolamento; (D) 
após 20 dias do isolamento e (E) após 30 dias do isolamento.  
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A constatação a olho nu do desencadeamento desse processo foi possível quando se 

observou as alterações externas na região do MAR dos explantes após cerca de 5 dias do 

isolamento (Figura 13B), se tornando mais claras quando os ápices radiculares 

permaneceram por cerca de 10 dias isolados (Figura 13C). 

As alterações da região meristemática após o isolamento dos explantes foram 

associadas ao intumescimento conspícuo da região do MAR (Figura 14A), sendo que esse 

momento pareceu tornar o processo de conversão do MAR em gemas caulinares irreversível, 

sob as condições ora estabelecidas para as análises. Observou-se que a formação da gema 

caulinar ocorreu a partir do MAR intumescido, sendo que a nova planta formada a partir desse 

processo tornou-se independente do explante radicular que a originou logo após a formação 

de suas próprias estruturas caulinares e radiculares (Figura 14B).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Detalhes de duas fases da transformação do meristema apical radicular (MAR) 
após o isolamento dos ápices radiculares de plantas de C. fimbriatum com 120 dias de idade. 
(A) MAR intumescido após o 10 dias de isolamento dos ápices radiculares; (B) parte caulinar e 
radicular da nova planta formada a partir da região meristemática intumescida dos explantes 
incubados por 30 dias. Setas vermelhas indicam o MAR intumescido e setas pretas indicam os 
primórdios caulinar e radicular da nova planta formada a partir da conversão do MAR. 
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Modificações histológicas nos ápices radiculares competentes após o isolamento da planta-

mãe  

Com o objetivo de compreender melhor o processo que leva à conversão do MAR em 

gemas caulinares, realizaram-se análises histológicas de ápices radiculares isolados de 

plantas com 120 dias de idade, os quais foram submetidos a diferentes períodos de 

isolamento em meio de cultura básico. Essas análises revelaram que o MAR de ápices 

radiculares isolados apresentou mudanças visíveis na sua organização já nas primeiras horas 

após a separação da planta-mãe (Figura 15).  

Comparando com os ápices radiculares recém-isolados (Figura 15A), verificou-se que 

após 12 horas do isolamento ocorreu o início de modificações na organização do MAR, não 

sendo mais possível distinguir os limites das regiões correspondentes ao CQ, protoderme, 

coifa e células iniciais do córtex (Figura 15B). Dessa forma, esse conjunto de alterações 

indicou que a organização inicial do MAR recém-isolado (intermediário-aberto) (Figura 15A) 

mudou para uma organização de MAR tipicamente aberto após 12 horas de isolamento dos 

explantes (Figura 15B).  Além disso, ao final desse período, o MAR era constituído por células 

meristemáticas com citoplasmas aparentemente menos densos (mais vacuolados) do que o 

MAR do explante recém-isolado (Figuras 15A e 15B).  

Após 24 horas de incubação as células meristemáticas apresentavam-se ainda com 

citoplasmas mais vacuolados e com a estrutura do MAR aparentemente aberta. A maioria das 

células da coifa, por sua vez, não continha núcleos evidentes, indício de que já estariam 

mortas ou a caminho de morte celular programada. Verificou-se também o início de 

destacamento das células laterais da coifa (Figura 15C). Ao longo das 36° e 48° horas 

seguintes ao isolamento, tiveram-se a continuidade dos processos detectados na 24ª hora, no 

entanto, com uma acentuada regressão da coifa (Figura 15D), chegando a desaparecer na 

48ª hora de isolamento (Figura 15E). 
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Segundo o que é dado observar após 10 dias do isolamento da planta-mãe, foi notório 

o estabelecimento de uma nova organização estrutural do ápice radicular, protagonizado pelo 

amplo intumescimento dessa região (Figuras 15F e 16A). Esse novo padrão de organização 

parece ter sido derivado da expansão de parte das células do MAR, originando tecido 

parenquimático, bem como pela divisão de um conjunto de células que se mantiveram com 

características meristemáticas (Figura 15F). Foi possível identificar na borda dessa estrutura 

a organização de uma epiderme e o início do estabelecimento de um meristema apical 

caulinar característico, já com um primórdio de gema, bem como o início da diferenciação de 

cordões procambiais que fizeram ligação da gema em formação e o cilindro vascular do 

explante inicial (Figura 16).  
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Figura 15: Cortes longitudinais de ápices radiculares de C. fimbriatum isolados de plantas 
com 120 dias de idade submetidos a diferentes períodos de incubação: (A) material recém-
isolado; (B) após 12 horas de incubação; (C) após 24 horas; (D) após 36 horas; (E) após 48 
horas e (F) após 10 dias de incubação. PC (procâmbio), CO (córtex), Cf (coifa) e Pa 
(parênquima). 
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Figura 16: Cortes longitudinais de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum 
com 120 dias de idade e incubados por 10 dias sob luz branca. (A) detalhe do plano de divisões 
celulares para formação de epiderme e a gema; (B) primórdio de gema caulinar com cordões 
procambiais. Co (córtex), Pa (parênquima); CM (células meristemáticas), CP (cordões 
procambiais), PG (primórdio de gema), PF (primórdios foliares) e V (velâmen).  

 

IV.2. Papel das citocininas na aquisição de competência  

 

Teores endógenos de citocininas em ápices radiculares durante o envelhecimento  

A quantificação dos teores endógenos das citocininas zeatina (Z), zeatina ribosídica 

(ZR), isopenteniladenina (iP) e isopenteniladenosina (iPR) em ápices radiculares competentes 

e não-competentes para conversão em gemas revelou que o processo de ganho de 

competência coincidiu com a diminuição em cerca de 38% no conteúdo total das citocininas 

analisadas (Figura 17A).   

Observou-se ainda que em ambos tipos de ápices radiculares recém-isolados o tipo 

de citocinina isopenteniladenina (iP + iPR) predominou com quase o dobro da concentração 

observada para o tipo de citocinina zeatina (Z + ZR). O tipo isopenteniladenina foi o que mais 
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diminuiu com o envelhecimento dos ápices radiculares ainda ligados às plantas, 

comparativamente com a tendência discreta de queda observada nos teores de citocininas do 

tipo zeatina (Figura 17B).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 17: Teores de citocininas em ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum 
com 30 (não-competentes) e 120 dias de idade (competentes para conversão do MAR em 
gemas caulinares). (A) citocininas totais (iPR + iP + ZR + Z); (B) citocininas do tipo 
isopenteniladenina (iPR+iP) e do tipo zeatina (ZR+Z). Barras de erro indicam erro padrão. 

 

 

O processo de ganho de competência pareceu também contar com um controle fino 

das formas de citocininas, uma vez que se observou uma predominância diferenciada de 

isômeros ópticos de ZR em explantes com diferentes respostas à organogênese; ápices 

radiculares não-competentes para conversão apresentaram teores mais elevados de c-ZR, ao 

passo que os competentes apresentaram a predominância de t-ZR (Figura 18).  
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Figura 18: Teores de isômeros ópticos cis e trans de zeatina ribosídeo (c-ZR e t-ZR, 
respectivamente) em ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 (não-
competentes) e 240 dias de idade (competentes para conversão do MAR em gemas caulinares). 
Barras de erro indicam erro padrão. 

 
 

Efeitos das citocininas sobre a aquisição de competência para conversão de ápices 

radiculares em gemas caulinares 

O tratamento de ápices radiculares não-competentes (isolados de plantas com 30 dias 

de idade) com diferentes tipos de citocininas revelou que Z e ZR proporcionaram a inibição do 

crescimento longitudinal dos explantes jovens em cerca de 80 e 67%, respectivamente. Por 

outro lado, tanto iP quanto iPR também inibiram o crescimento dos explantes jovens, porém 

em cerca de 33% (Figura 19A e 20A). 

Complementarmente, tratamentos com Z, ZR, iP e iPR propiciaram a conversão em 

cerca de 83; 43; 10 e 7% dos explantes, respectivamente (Figura 19B). Na condição controle 

esse material não apresentou conversões do MAR em gemas caulinares, mantendo o 

crescimento longitudinal radicular (Figuras 19B e 20A). As plantas formadas a partir da 

conversão de ápices radiculares não-competentes e competentes, tratados com citocininas do 

tipo zeatina apresentaram deficiência no desenvolvimento radicular (Figuras 20A e 20B, 

respectivamente), ao passo que aquelas originadas a partir da conversão de explantes 
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competentes tratados com citocininas do tipo iP apresentaram um maior desenvolvimento 

radicular e uma ligeira inibição caulinar (Figura 20B). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 19: Respostas organogênicas de ápices radiculares isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 30 de idade e incubados por 30 dias em meio suplementado com 1µM de iPR, 
iP, ZR ou Z: (A) Tamanho final dos explantes; (B) Porcentagem de explantes convertidos em 
gema caulinar. Barras de erro correspondem ao erro padrão.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Fenótipo de ápices radiculares de C. fimbriatum após 30 dias de incubação na 
presença de 1µM de iPR, iP, ZR ou Z. (A) explantes isolados de plantas com 30 dias de idade 
(não-competentes) e (B) explantes isolados de plantas com 120 dias de idade (competentes). 
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Teores endógenos de citocininas após o isolamento de ápices radiculares competentes  

As análises do conteúdo endógeno de citocininas em ápices radiculares que 

permaneceram em incubação por diferentes períodos de isolamento indicaram que os teores 

dessa classe hormonal variaram consideravelmente em função desses tratamentos. 

Como uma tendência geral observada, verificou-se que os teores endógenos totais 

das citocininas analisadas (Z+ZR+iP+iPR)  caíram rapidamente após o isolamento dos ápices 

radiculares. Verificou-se que a concentração dessas citocininas permaneceu reduzida em 

relação ao tempo zero até cerca da 10ª hora após o isolamento dos explantes. Por outro lado, 

após as 12 horas do isolamento pode-se verificar uma tendência de aumento nos teores 

dessa classe hormonal, os quais praticamente recuperaram as concentrações encontradas no 

período inicial do experimento (tempo zero) (Figura 21A).  

Antes do isolamento dos ápices radiculares da planta-mãe, o tipo de citocininas iP 

predominava nos explantes, no entanto, após somente duas horas do isolamento, os teores 

endógenos desse tipo de citocininas caíram de maneira proeminente, não apresentando 

elevações até a 12ª hora. Verificou-se também que os teores endógenos desse tipo de 

citocinina não retornaram ao valor encontrado inicialmente nos explantes recém isolados 

(tempo zero) durante todo o período de análise após o isolamento (Figura 21B).  

Por outro lado, a queda inicial das citocininas do tipo iP coincidiu com a predominância 

de citocininas do tipo Z durante a maior parte do período de análise dos explantes. Essa 

tendência oposta ao que era encontrado nos explantes iniciais se estabeleceu muito 

rapidamente, logo após as primeiras horas do isolamento dos ápices radiculares e perdurou 

até a 24ª hora de isolamento (Figura 21B).  
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Figura 21: Teores endógenos de citocininas em ápices radiculares isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 120 dias de idade, os quais foram submetidos a diferentes períodos de 
incubação (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36 e 48 horas): (A) conteúdo total das citocininas 
analisadas (iPR + iP + ZR + Z); (B) conteúdo de citocininas do tipo iP (iP+iPR) e do tipo Z (Z+ZR). 
Barras de erro indicam erro padrão. 
 
 

Efeito de tratamentos com citocininas em ápices radiculares competentes e isolados  

A incubação de ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de idade em meio 

de cultura suplementado com uma citocinina, nesse caso 0,125mg/L de benziladenina (BA), 

proporcionou uma aceleração nas modificações apicais dos explantes que levam a conversão 

do MAR em gemas caulinares. Essa aceleração no processo de conversão do MAR em 

gemas caulinares nos explantes tratados com citocinina exógena foi possível de ser verificada 

logo nos primeiros cinco dias de incubação dos ápices radiculares (Figura 22). 

Segundo apresentado na figura 22, a freqüência de explantes convertidos em gemas 

foi de 90% após 10 dias do isolamento e incubação na presença da citocinina exógena, ao 

passo que no controle foi verificado apenas de 70% de conversão nesse mesmo período.  

Esse efeito promotor da citocinina exógena sobre o processo de conversão do MAR 

em gemas caulinares pareceu depender da duração do tratamento dos explantes logo após o 

isolamento das plantas-mãe.  A figura 23 mostra que os explantes tratados com pulsos iniciais 

de 24, 36 ou 48 horas de 0,125 mg/L de BA, quando comparados aos submetidos a apenas 
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12 horas, apresentaram tendência a uma maior velocidade e uma maior sincronização das 

modificações apicais que levam à conversão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Porcentagem de ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de idade 
convertidos em gemas caulinares após 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 dias de incubação em meio 
básico, ou suplementado com 0,125mg/L de BA (benziladenina). Barras indicam erro padrão.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Porcentagem de ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de idade com 
intumescimento apical após 5 dias de isolamento, sendo estes submetidos inicialmente ao 
tratamento com 0,125mg/L de benziladenina (BA) durante 0, 12, 24, 36 0u 48 horas, e 
transferidos subseqüentemente para meio básico para complementação do tempo de 
isolamento. Barras indicam erro padrão.  
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Efeitos das citocininas sobre o desenvolvimento de ápices radiculares competentes ligados à 

planta-mãe 

A transferência de plantas intactas com 240 dias de idade para meio novo de 

crescimento, evidenciou que a renovação das condições de cultivo in vitro foi suficiente para 

induzir a retomada do crescimento de parte das raízes, mesmo após estas ter atingido o 

crescimento determinado sob as condições antigas de cultura (Tabela 3 e Figuras 24A e 

24B). Por outro lado, na presença de 1µM de zeatina não foi observada a retomada de 

crescimento em nenhum dos ápices radiculares, ao contrário disso, parte das raízes teve o 

MAR convertido em gema caulinar (Tabela 3 e Figura 24A, 24B e 24D). A inoculação de 

ápices radiculares isolados de plantas com 240 dias de idade em meio de cultura 

suplementado com 1µM de zeatina não proporcionou modificações significativamente 

distintas em relação à proporção de explantes convertidos em gemas caulinares na condição 

controle. Nesse tratamento também não foi visualizada retomada de crescimento de ápices 

radiculares (Tabela 3 e Figura 24C). Observou-se também a inibição do desenvolvimento do 

sistema radicular das plantas formadas a partir dos explantes incubados na presença de 

zeatina (Figura 24C) 
 
 
Tabela 3: Respostas organogênicas de ápices radiculares isolados ou ligados a plantas 
intactas de C. fimbriatum com 240 dias de idade. Os dois tipos de materiais foram inoculados 
em meio novo de Vacin e Vent (1949 – modificado conforme descrito no item III.2.2) 
suplementado e não suplementado com 1µM de zeatina, onde foram incubados por 30 dias. 
Junto aos valores médios encontram-se os respectivos erros-padrão. 
 

      Tratamentos               % Crescimento Radicular Retomado       % Conversão  

Controle (plantas)       5,10 ± 0,19           0  

1µM Zeatina (plantas)               0        5,53 ± 1,63  

Controle (explantes)                                        0      83,33 ± 3,34  

1µM Zeatina (explantes)                       0      76,67 ± 3,34 
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Figura 24: Formação de gemas em ápices radiculares isolados ou ligados a plantas de C. 
fimbriatum com 240 dias de idade, os quais foram submetidos a 30 dias de incubação em novo 
meio de cultura suplementado ou não com 1µM de Z: (A) Fenótipo do sistema radicular de 
plantas com 240 dias de idade antes da transferência para o meio novo (condição inicial), bem 
como na ausência (controle) e na presença de Z (tratamento); (B) Detalhe da retomada do 
crescimento radicular em raízes de plantas transferidas para meio de cultura novo (indicado 
por seta azul) e da conversão do MAR em gemas caulinares na presença de Z (indicados por 
setas vermelhas); (C) Aspecto morfológico de ápices radiculares competentes e isolados que 
apresentaram converaão em gemas após o período de incubação na ausência (controle) e na 
presença de Z e (D) Aspecto do sistema radicular de plantas intactas após tratamento com Z. 
 

 

IV.3. Papel da auxina na aquisição de competência  

 

Teores endógenos de auxinas em ápices radiculares durante a aquisição de competência  

 

A quantificação dos teores endógenos da forma livre de AIA (ácido indolilacético) e da 

sua forma conjugada AIA-Asp (AIA-aspartato) revelou que o envelhecimento radicular 

resultou em uma diminuição significativa nos teores endógenos de ambas as formas de 

auxina analisadas nos ápices radiculares de C. fimbriatum. Complementarmente, os teores de 

AIA foram superiores em relação aos de AIA-Asp nas duas condições estudadas, ou seja, 

tanto nos ápices radiculares competentes quanto nos não competentes para conversão em 

gemas caulinares (Figura 25).   
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Figura 25: Teores endógenos da forma livre ácido indolilacético (AIA) e da forma conjugada 
AIA-aspartato (AIA-Asp) em ápices radiculares isolados de plantas com 30 e 240 dias de 
idade. Barras de erros indicam erro padrão. 
 

Efeitos da inibição do transporte polar de auxina sobre o crescimento radicular  

     A aplicação de NPA (ácido N-1-naftilftalâmico), um inibidor de transporte polar de 

auxina, em plantas intactas de C. fimbriatum com 30 dias de idade resultou numa redução 

significativa da taxa de crescimento da primeira raiz formada em cada planta (Figura 26). 

Mesmo as concentrações mais baixas utilizadas (10 e 100µM) foram suficientes para causar 

uma redução de cerca de 65% na taxa de crescimento radicular logo na primeira semana de 

incubação, não sendo observado incremento significativo na taxa de crescimento das raízes 

até o momento da parada completa do crescimento longitudinal, o qual ocorreu por volta do 

65º dia de incubação (Figura 26).    

O tratamento com 1000µM de NPA, por sua vez, mostrou-se totalmente inibitório ao 

crescimento das raízes, uma vez que o pouco crescimento observado em alguns indivíduos 

nas duas semanas iniciais não foi considerado significativamente distinto dos pontos em que 

não se verificou nenhum crescimento das raízes (Figura 26). Essa concentração inibiu 

também a formação de novas raízes adventícias nas plantas (Figura 27). 
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Figura 26: Taxa de crescimento semanal (mm/semana) da primeira raiz de plantas de C. 
fimbriatum a partir do 30° dia de idade, as quais foram submetidas a tratamentos com 0; 10; 
100 ou 1000µM de NPA (ácido N-1-naftilftalâmico). As barras de erro indicam o erro padrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Fenótipo de plantas de C. fimbriatum com 60 dias de idade após tratamento por 30 
dias com NPA (ácido N-1-naftilftalâmico): (A) à esquerda planta controle, a qual permaneceu 
por 60 dias em meio básico, e à direita planta que foi transferida com 30 dias de idade para o 
tratamento com 1000µM de NPA por mais 30 dias. (B) Seta indica detalhe do intumescimento 
do MAR na planta tratada com 1000µM de NPA por 30 dias. 

 

A concentração de 1000µM de NPA à medida que causou a inibição total do 
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raízes, no entanto, nenhuma gema caulinar se formou a partir desse intumescimento 

enquanto o MAR esteve ligado à planta-mãe durante o período experimental (Figura 27B).   

 

Efeitos da inibição do transporte polar de auxina sobre as estrutura interna do MAR  

Plantas de C. fimbriatum jovens com 30 dias de idade tratadas com 10, 100 e 1000µM 

de NPA por 10 dias apresentaram a inibição do crescimento longitudinal das raízes que 

coincidiu com profundas alterações histológicas nos ápices radiculares (Figura 28). 

Comparando-se com o ápice radicular controle (Figuras 28A e 28B), verificou-se que todas as 

concentrações de NPA empregadas induziram intensa diferenciação celular nos tecidos que 

compõe o ápice radicular (Figuras 28C-28H).  

Os ápices radiculares mantidos na condição controle apresentaram a organização e 

as características celulares típicas de meristemas de raízes em crescimento, uma vez que foi 

possível verificar o arranjo ordenado de fileiras de células pertencentes aos diferentes tecidos, 

as quais convergiram para as suas respectivas iniciais funcionais no interior do meristema. As 

células, em geral apresetaram-se pouco diferenciadas (núcleos grandes e evidentes e 

citoplasma denso e pouco vacuolado) até uma região distante do meristema fundamental 

(Figuras 28A e 28B).   

Por outro lado, os tratamentos com as duas menores concentrações testadas de NPA 

provocaram uma conspícua diferenciação das células do córtex, cilindro vascular, e epiderme 

até uma região bem apical das raízes, desencadeando também um ligeiro grau de 

diferenciação das células que compunham a coifa e o meristema fundamental (células mais 

vacuoladas). Além da diferenciação celular verificada nas células que compunham os 

explantes tratados com 10 e 100µM de NPA, verificou-se também uma clara alteração no 

padrão de organização celular dentro da região meristemática (Figuras 28C-28F).  

Os MARs das raízes tratadas com as menores concentrações de NPA passaram a 

apresentar o padrão de organização celular do tipo aberto, ou seja, uma região meristemática 
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com as iniciais funcionais apresentando desorganização estrutural, fazendo com que não 

fosse mais possível traçar uma delimitação por meio da protoderme na fronteira entre as 

iniciais funcionais do meristema fundamental e da columela (Figuras 28D-28F). Situação esta 

oposta às raízes controle que mantiveram o padrão de organização meristemática do tipo 

fechado (Figura 28D). O bloqueio do transporte polar de auxina ocasionado pela aplicação de 

1000µM de NPA intensificou as modificações nos ápices radiculares, sendo que eles se 

apresentaram destituídos de coifa e com formato intumescido devido à diferenciação de boa 

parte do meristema fundamental em células parenquimáticas (Figura 28G).  

O MAR das raízes tratadas com 1000µM de NPA apresentou uma clara perda de suas 

características originais, sendo que uma nova organização apical se estabeleceu como 

resultado, aparentemente, da diferenciação do MAR em sua quase totalidade em células 

parenquimáticas e da perda da quiescência do centro quiescente (CQ) (Figura 28H). A perda 

de quiescência do CQ foi denotada por meio da presença de um conjunto de células 

localizadas em posição equivalente ao CQ no antigo MAR, as quais apresentaram 

características tipicamente meristemáticas (núcleos grandes e evidentes e citoplasma denso 

e pouco vacuolado) (Figura 28H). As células formadas nesse processo pareceram manter 

contato com o cilindro vascular por meio de outro grupo celular com um grau de diferenciação 

ligeiramente maior, posicionado no centro do meristema modificado (Figura 28H).  

Nenhuma gema caulinar foi formada a partir do ápice radicular intumescido durante o 

período experimental em que essa estrutura permaneceu ligada às plantas e em incubação 

na presença de NPA.    
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Figura 28: Aspecto do MAR recém-isolado de plantas de C. fimbriatum com 40 dias de idade, 
submetidas por 10 dias a tratamentos com diferentes concentrações de NPA: (A) e (B) 
controle, ausência de NPA; (C) e (D) 10µM de NPA; (E) e (F) 100µM de NPA; (G) e (H) 
1000µM de NPA, sendo que (A), (C), (E) e (G) mostram o aspecto geral dos ápices radiculares 
e (B), (D), (F) e (H) mostram detalhe da região do MAR.  
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Efeitos do NPA sobre os teores endógenos de citocininas nos ápices radiculares  

A aplicação de NPA em plantas jovens de C. fimbriatum não foi capaz de alterar 

significativamente os teores endógenos das citocininas totais analisadas (Z+ZR+iP+iPR) nos 

seus ápices radiculares (Figura 29).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Conteúdo de citocininas totais (Z+ZR+iP+iPR) presente em ápices radiculares de 
plantas jovens tratadas por 10 dias com 1000µM de NPA. Barras indicam erro padrão. 
 

Efeitos do AIA e do NPA sobre o crescimento radicular e a aquisição de competência  

Os tratamentos de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade com 

diferentes concentrações de NPA ocasionaram a inibição do crescimento longitudinal dos 

explantes de maneira dose-dependente (Figura 30). Assim como observado no tratamento de 

plantas intactas (Figura 26), o emprego da concentração mais elevada de NPA (1000µM) 

mostrou-se totalmente inibitório ao crescimento dos ápices radiculares, uma vez que esses 

apresentaram o mesmo tamanho inicial (5mm) após 20 dias de incubação (Figura 30).   

A aplicação de NPA inibiu o crescimento longitudinal dos explantes por afetar a 

organização da região meristemática, a qual se mostrou gradativamente mais severa com o 

aumento da concentração desta substância (Figura 31). O processo de alteração da região 
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meristemática culminou no intumescimento do MAR em 100% dos explantes tratados com a 

maior concentração de NPA (1000µM) (Tabela 4).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Respostas de ápices radiculares de C. fimbriatum (isolados de plantas com 30 dias 
de idade) após 20 dias de incubação na presença de 0; 10; 30; 100 ou 1000µM de NPA. (A) 
Tamanho dos explantes após os tratamentos. Barras de erro indicam o erro padrão; (B) 
fenótipo dos explantes após os tratamentos. Seta indica intumescimento do meristema apical 
radicular. 

 

 
 

 

 

 

Figura 31: Seqüência de modificações fenotípicas ocorridas na região meristemática de 
raízes de C. fimbriatum (30 dias de idade) após 20 dias de incubação em diferentes 
concentrações de NPA: (A) controle, ausência de NPA; (B) 10µM de NPA; (C) 30µM de NPA; 
(D) 100µM de NPA; (E) 1000µM de NPA e (F) explantes tratados com 1000µM de NPA por 10 
dias e transferidos para cultivo em meio básico por mais 10 dias. 
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No entanto, nenhum dos explantes intumescidos desenvolveu gemas durante o 

período de exposição ao NPA; estas, todavia, foram observadas em cerca de 78% dos 

explantes tratados por 10 dias com 1000µM NPA seguido da transferência para o meio básico 

para incubação por mais 10 dias (Figuras 31F e Tabela 4). Vale ressaltar que as plantas 

originadas a partir dessas gemas caulinares apresentaram alterações na organização do eixo 

caulinar e na filotaxia.  
 
 

Tabela 4: Respostas morfogênicas de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum 
com 30 dias, os quais foram incubados por 20 dias na ausência (-NPA) ou presença contínua 
(+NPA) de 1000µM de NPA, ou submetidos ao tratamento por 10 dias com 1000µM de NPA e, 
em seguida, transferidos para cultivo em meio básico por mais 10 dias (+NPA / -NPA). Valores 
médios acompanhados dos respectivos erros padrão. 
 

         Tratamentos            % MAR intumescido % Conversão   

  - NPA  0                       0   

+ NPA                          100 ± 0                       0   

           + NPA  / - NPA                  100 ± 0           78 ± 2,5   

 
 

Em contrapartida, o tratamento de ápices radiculares jovens, isolados de plantas com 

30 dias de idade, com diferentes concentrações de AIA revelou que essa auxina promovia o 

crescimento longitudinal destes explantes jovens após o isolamento da planta-mãe. É 

interessante observar que as concentrações de 5µM e 10µM de AIA foram as que se 

mostraram mais promotoras para o crescimento longitudinal dos ápices radiculares isolados 

(Figura 32). 
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Figura 32: Crescimento longitudinal de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de 
idade tratados com 0; 0,5; 1; 5 e 10µM de AIA: (A) Tamanho médio dos explantes após 60 dias 
de incubação de tratamento. As barras indicam o erro padrão; (B) Fenótipo dos explantes após 
60 dias em incubação nos diferentes tratamentos.  
 

Efeitos do AIA sobre o desenvolvimento de ápices radiculares competentes ligados à planta-

mãe 

A transferência de plantas intactas com 240 dias de idade para um meio de cultura 

novo, destituído de reguladores de crescimento (controle), foi suficiente para desencadear a 

retomada do crescimento de parte das raízes que já havia atingido o crescimento 

determinado sob as condições anteriores de cultura (Tabela 5 e Figura 33A).  

Todavia, a suplementação do meio de cultura de transferência com AIA proporcionou 

a retomada de crescimento longitudinal em um número maior de raízes velhas (13,28% das 

raízes). Todavia, nenhuma conversão radicular foi detectada sob essa condição (Tabela 5 e 

Figura 33A). É interessante ressaltar que a partir do ponto de retomada de crescimento, as 

raízes velhas, antes afiladas, adquiriram um aspecto mais vigoroso, parecido com as de 

raízes mais jovens (Figura 33B). A suplementação concomitante do meio com AIA e zeatina, 

por sua vez, induziu a retomada do crescimento em 9,43% das raízes velhas, ao passo que 

proporcionou também a conversão de 5,98% dos ápices radiculares ligados às plantas 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 5 10

Ta
m

an
ho

 d
os

 e
xp

la
nt

es
 (m

m
)

Concentração de AIA (µM)

A B 

0 0,5 1 5 10 

Concentração de AIA (µM) 



 92 

(Tabela 5). As respostas organogênicas de ápices radiculares isolados de plantas com 240 

dias (competentes para conversão em gemas) também foram dependentes da presença ou 

ausência de auxina no meio de cultura. Observou-se que os explantes isolados de plantas 

com 240 dias de idade quando incubados na condição controle (ausência de auxina no meio) 

apresentaram, conforme exposto anteriormente na figura 4E, a conversão do MAR em gemas 

caulinares em grande proporção (Tabela 5 e Figura 33C).  

No entanto, a inoculação de explantes de mesma procedência em meio de cultura 

suplementado com 1µM de AIA proporcionou a inibição total da conversão de seus MARs em 

gemas, ao passo que parte dos ápices radiculares mostrou-se competente para responder ao 

sinal da auxina e retomar o crescimento radicular longitudinal (Tabela 5 e Figura 33C). A outra 

parte dos explantes incubados na presença de AIA que não retomou o crescimento radicular 

também não apresentou qualquer outra resposta organogênica, sendo que cerca de 30% dos 

ápices radiculares isolados de raízes velhas e incubados na presença de AIA apresentaram-

se amarelados, dando indicações de morte do explante. 

 
 
Tabela 5: Respostas organogênicas de ápices radiculares isolados ou ligados a plantas 
intactas de C. fimbriatum com 240 dias de idade: porcentagem de raízes com retomada do 
crescimento e porcentagem de ápices radiculares com conversão do MAR em gemas. Os dois 
tipos de materiais foram inoculados em novo meio de cultura suplementado ou não com 1µM de 
AIA, onde permaneceram em incubação por 30 dias. Junto aos valores médios encontram-se 
os respectivos erros padrão. 
 

      Tratamentos               % Crescimento Radicular Retomado       % Conversão  

Controle (plantas)       5,10 ± 0,19           0  

1µM AIA (plantas)     13,28 ± 1,7                0  

1µM AIA + 1µM Zeatina (plantas)       9,43 ± 0,97        5,98 ± 0,86  

Controle (explantes)                                        0      83,33 ± 3,34  

1µM AIA (explantes)                              23,33 ± 3,34               0  

1µM AIA + 1µM Zeatina (explantes)                    0    80,00 ± 5,78 
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Figura 33: Respostas organogênicas de ápices radiculares isolados ou ligados a plantas 
intactas de C. fimbriatum com 240 dias de idade, os quais foram submetidos a 30 dias de 
incubação em novo meio de cultura suplementado ou não com 1µM de AIA (ácido 
indolilacético): (A) Aspecto morfológico do sistema radicular de plantas com 240 dias de idade 
antes da transferência para o novo meio (condição inicial), bem como após o período de 
renovação das condições de cultura na ausência (controle) e na presença de AIA (tratamento); 
(B) Detalhe da região de retomada do crescimento radicular em raízes de plantas que foram 
transferidas para um novo meio de cultura na presença e na ausência de AIA (indicado por 
setas azuis) e (C) Aspecto morfológico de ápices radiculares isolados que apresentaram 
resposta organogênica após o período de incubação na ausência de AIA (controle com 
conversão do MAR em gemas) e na presença dessa auxina (retomada do crescimento 
radicular). 
 

 

IV.4. Papel do etileno na aquisição de competência  

 

Emissão de etileno durante a aquisição de competência  

Os resultados obtidos com a quantificação dos teores de etileno ao longo do 

envelhecimento das plantas indicaram que as quantidades desse hormônio produzido por 

plantas com idade entre 30 e 120 dias não se apresentou significativamente distinta, no 

entanto, plantas com 240 dias de idade emitiram cerca de 5 vezes mais etileno do que 

aquelas com idades inferiores (Figura 34). 
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Figura 34: Teor de etileno emitido por plantas de C. fimbriatum com 30, 60, 120 e 240 dias 
de idade. As barras indicam o erro padrão. 
 

Efeitos de tratamentos com etileno sobre o crescimento radicular de plantas intactas   

Tratamentos de plantas jovens, a partir de 30 dias de idade, com concentrações 

elevadas de etileno ocasionaram alterações proeminentes no desenvolvimento do sistema 

radicular e caulinar de plantas de C. fimbriatum sob condições in vitro.    

Verificou-se que as três concentrações de etileno adicionadas aos frascos de cultura 

(50, 500 e 5000µM) proporcionaram efeito semelhante na dinâmica de crescimento das raízes 

analisadas, sendo que todas as concentrações testadas resultaram numa redução da taxa de 

crescimento radicular em cerca de 50% após a 2ª semana de tratamento. Sob tais condições, 

o crescimento da primeira raiz de cada planta cessou por volta do final da 5ª semana de 

tratamento (plantas com cerca de 65 dias de idade). As raízes controle, por sua vez, 

apresentaram parada do crescimento quando completaram cerca de 86 dias de idade (Figura 

35). A aplicação de 1-metilciclopropeno (1-MCP), uma substância inibidora de receptores de 

etileno, promoveu o crescimento das primeiras raízes de cada planta durante as duas 

primeiras semanas de tratamento, permitindo um aumento de cerca de 33%  na taxa de 

crescimento radicular em relação ao controle (Figura 36). No entanto, entre a 3ª e 4ª semanas 

de tratamento essa substância não possuiu efeito significativo em relação ao controle, sendo 
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que após a 4ª semana verificou-se uma tendência à inibição sobre a taxa de crescimento 

radicular em todas as concentrações empregadas de 1-MCP (Figura 36). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: Taxa de crescimento semanal (mm/semana) da primeira raiz de plantas de C. 
fimbriatum a partir de 30 dias de idade, submetidas a tratamentos semanais com 0; 50; 500 
ou 5000µM de etileno durante 5 semanas. As barras de erro indicam o erro padrão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: Taxa de crescimento semanal (mm/semana) da primeira raiz de plantas de C. 
fimbriatum após 30 dias de idade, submetidas a tratamentos semanais com 0; 0,5; 5 e 50µM 
de 1-MCP durante 5 semanas. As barras de erro indicam o erro padrão. 
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O tratamento das plantas com 1-MCP apesar de ter provocado variações na 

velocidade de crescimento radicular ao longo do período experimental, não se refletiu de 

forma proporcionalmente significativa no tamanho final da primeira raiz das plantas analisadas 

(Figura 37). Em contrapartida, estas raízes tratadas com concentrações elevadas de etileno 

apresentaram uma redução notável de tamanho, como conseqüência da menor velocidade de 

crescimento durante todo o período experimental (Figura 37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 37: Tamanho final das primeiras raízes formadas em plantas de C. frimbriatum 
submetidas aos tratamentos com 50; 500 e 5000µM de etileno ou 0,5; 5 e 50µM de 1-MCP. As 
barras de erro indicam o erro padrão. 
 

 

Efeitos do etileno sobre as modificações estruturais do MAR   

As análises histológicas obtidas com ápices radiculares recém-isolados de plantas 

jovens de C. fimbriatum tratadas com 500µM de etileno por 10 e 20 dias indicaram que esse 

hormônio além de inibir o crescimento radicular, também ocasionou alterações histológicas 

nos ápices radiculares, as quais se agravaram com a duração do tratamento (Figura 38).  

Esses resultados mostraram que após 10 dias do início do tratamento de plantas 
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primeira raiz formada em cada planta.  Quando tais ápices foram comparados ao material 

controle (Figuras 38A e 38B) observaram-se indícios de diferenciação dos tecidos dentro do 

ápice radicular tais como no córtex, cilindro vascular e epiderme, bem como alterações iniciais 

na organização de parte das células dentro do MAR (Figura 38B).  

Apesar dos ápices radiculares tratados com etileno por 10 dias ainda mantiveram, 

assim como o controle, a organização celular do tipo fechada, pôde-se verificar a existência 

de células do córtex e cilindro vascular em estágio avançado de diferenciação em uma região 

vizinha ao CQ (Figuras 38B e 38D). Essa tendência foi acentuada após 20 dias do início do 

tratamento, quando se verificou uma profunda mudança estrutural no ápice radicular e na 

organização do MAR. Nesse caso, observou-se uma severa diferenciação de grande parte 

das células do ápice radicular, incluindo as pertencentes ao meristema fundamental, as quais 

se diferenciaram, em grande proporção, em células parenquimáticas (Figura 38E). Esse 

processo culminou no intumescimento da região apical das raízes, com a aparente perda da 

quiescência do CQ, cuja região foi ocupada por um conjunto numeroso de células ainda com 

características meristemáticas (Figura 38E). O tratamento com etileno durante 20 dias 

resultou num aparente ganho de competência por parte do MAR para conversão em gemas 

caulinares, devido a formação de um meristema caulinar com seus primórdios foliares no 

ápice radicular alterado, com células envolvidas apresentando elevada atividade mitótica 

(Figuras 30F e 38G).  
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Figura 38: Modificações estruturais em ápices radiculares recém-isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 40 ou 50 dias de idade, e tratadas durante 10 ou 20 dias com 500µM de 
etileno: (A) e (B) Controle; (C) e (D) tratamento por 10 dias; (E), (F) e (G) tratamento por 20 
dias. Sendo que: (A), (C) e (E) visão geral do ápice radicular; (B), (D) e (F) detalhe do MAR; (G) 
detalhe do meristema caulinar recém-estabelecido no MAR intumescido. Setas indicam figuras 
mitóticas. 
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Efeitos do etileno sobre a aquisição de competência para conversão do MAR em gemas 

caulinares  

A adição de concentrações relativamente elevadas de etileno ao interior dos frascos 

de plantas em início do desenvolvimento, além de ocasionar a inibição do crescimento 

radicular e alterações na organização do MAR, também propiciou o ganho de competência 

para conversão do MAR em gemas caulinares.  

Essa constatação decorre do fato de que se verificou a olho nu a partir da 4ª semana 

de tratamento o intumescimento dos ápices radiculares, o qual desencadeou a formação de 

gemas caulinares nas plantas intactas (Figura 39). As três concentrações de etileno testadas 

desencadearam a conversão no MAR da raiz mais velha de todas as plantas após cerca de 

85 dias de incubação; em contrapartida, as plantas controle não tiveram seus ápices 

radiculares convertidos em gemas (Figura 39). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Freqüência de conversões de ápices radiculares ligados às plantas que foram 
tratadas durante 5 semanas consecutivas com 0; 50µM; 500µM ou 5000µM de etileno, a 
partir de 30 dias de idade (considerada a primeira raiz de cada planta).  
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Efeitos do etileno sobre o desenvolvimento do sistema radicular de C. fimbriatum   

Verificou-se que a aplicação de etileno, além de estimular a conversão do MAR da 

primeira raiz em gema caulinar, também induziu esse processo organogênico em algumas 

raízes mais novas em cada planta analisada. As três concentrações de etileno testadas 

induziram a conversão do MAR em gema em cerca de 30% do conjunto total de raízes de 

cada planta (Figura 42C), ao passo que nenhuma das raízes do grupo controle, ou qualquer 

tratamento com 1-MCP, apresentaram conversão (Figura 40A). 

O tratamento com etileno também provocou um aumento no número de raízes 

formadas nas plantas, sendo que o número médio destas por planta tratada chegou a dobrar 

em relação ao controle (Figura 40B). A presença das duas menores concentrações de 1-MCP 

utilizadas (0,5 e 5µM), por sua vez, desencadeou efeito contrário, causando a inibição da 

formação de novas raízes adventícias em cerca de 30% em relação ao controle (Figura 40B). 

O aumento do número de raízes em plantas tratadas com etileno acarretou um aumento 

conspícuo na massa fresca (MF) do sistema radicular das plantas, sendo que os indivíduos 

tratados com 1-MCP não apresentaram alterações significativas nesse parâmetro quando 

comparados ao controle (Figura 40C).  

Concentrações de etileno relativamente elevadas possibilitaram também a 

diferenciação de células especializadas nas raízes, tais como pêlos absorventes em toda a 

extensão radicular e de células com espessamento parietal secundário no córtex maduro 

(Figuras 41D-41F). Em raízes de plantas mantidas na condição controle e nos tratamentos 

com 1-MCP não foi observado o espessamento das paredes celulares do córtex, nem a 

formação de pêlos absorventes na periferia das raízes, mas sim, a diferenciação de velame 

(Figuras 41A-41C e 41G-41I). O velame esteve presente em um número reduzido de 

camadas nos tratamentos com 1-MCP em relação ao observado nas raízes controle (Figuras 

41H e 41B, respectivamente).   

 



 101 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Dados morfométricos de raízes de plantas de C. fimbriatum com 120 dias de idade 
tratadas durante cinco semanas com 0; 50; 500 ou 5000µM de etileno ou com 0; 0,5; 5 e 
50µM de 1-MCP. (A) % de raízes de cada planta convertidas em gemas caulinares; (B) nº médio 
de raízes formadas em cada planta; (C) massa fresca média do sistema radicular em cada 
planta. As barras de erro indicam o erro padrão. 
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Figura 41: Modificações estruturais observadas em raízes de plantas de C. fimbriatum com 
120 dias de idade após tratamentos com etileno e 1-MCP. (A - C) controle; (D – F) 500µM de 
etileno; (G – I) 5µM de 1-MCP. (A, D e G) visão geral de corte transversão da parte madura 
da raiz; (B, E e H) detalhe do tecido de revestimento da raiz e (C, F e I) detalhe das células 
no córtex radicular. 
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Modo geral, a aplicação etileno refletiu de maneira negativa no desenvolvimento da 

parte aérea das plantas de C. fimbriatum, conforme está ilustrado na figura 42. Dentre os 

parâmetros afetados, destacam-se o comprimento caulinar, massas fresca e seca do caule e 

a área foliar (dados não apresentados), sendo que ainda sob tais condições observou-se um 

efeito promotor na formação de novos brotos e folhas (dados não apresentados), no entanto, 

essas estruturas não apresentaram desenvolvimento normal (Figura 42A e 42D).  

A aplicação das três concentrações testadas de 1-MCP, por sua vez, provocou o efeito 

oposto sobre a parte aérea de C. fimbriatum cultivado in vitro. Sob condições de menor 

percepção de etileno observou-se um aumento notável no número de folhas, área foliar e nas 

massas fresca e seca da parte aérea das plantas (dados não apresentados - Figura 42B).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Fenótipo de plantas de C. fimbriatum com 120 dias de idade após tratamento com 
(A) 0; 50; 500 ou 5000µM de etileno ou (B)  0; 0,5; 5 e 50µM de 1-MCP. Setas vermelhas 
indicam a primeira raiz de cada planta. (C) Detalhe do sistema radicular de planta tratada com 
500µM de etileno - setas azuis indicam MARs convertidos em gemas caulinares; (D) detalhe 
das folhas escamiformes após tratamento com 500µM de etileno. Escala: 100mm. 
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Efeitos do etileno sobre o conteúdo de citocininas endógenas de ápices radiculares jovens 

A análise dos conteúdos de Z, ZR, iP e iPR em ápices radiculares recém-isolados de 

plantas jovens de C. fimbriatum submetidas previamente ao tratamento com 500µM de etileno 

por 10 dias indicaram um aumento de cerca de três vezes no teor total das citocininas 

analisadas (Z+ZR+iP+iPR) em relação ao observado no material controle (Figura 43A).  Tanto 

as citocininas do tipo Z (Z+ZR) quanto as do tipo iP (iP+iPR) tiveram seus teores elevados; no 

entanto, ocorreu uma tendência à inversão do tipo de citocinina predominante no controle 

(tipo iP) em relação material tratado com etileno, o qual apresentou uma ligeira predominância 

de citocininas do tipo Z (Figura 43B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 43: Teores endógenos de citocininas em ápices radiculares isolados de plantas jovens 
de C. fimbriatum previamente tratadas com 500µM de etileno por 10 dias. (A) conteúdo de 
citocininas totais (Z+ZR+iP+iPR); (B) conteúdo de citocininas do tipo iP (iP+iPR) e do tipo Z 
(Z+ZR). Barras de erro indicam erro padrão. 
 

 

O tratamento de plantas jovens com etileno além de causar um aumento nos teores 

endógenos de citocininas, também ocasionou uma mudança no padrão de isômeros de ZR 

predominante nos ápices radiculares de C. fimbriatum. Verificou-se que o etileno provocou um 

aumento marcante nos teores de t-ZR, fazendo com que esse tipo de zeatina ribosídeo 
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passasse a predominar nos ápices radiculares, ao passo que na condição controle o tipo 

predominante de ZR foi o isômero c-ZR (Figura 44). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Teores dos isômeros ópticos cis e trans de zeatina ribosídeo (ZR) em ápices 
radiculares isolados de plantas jovens de C. fimbriatum previamente tratadas com 500µM de 
etileno por 10 dias. Barras de erro indicam erro padrão. 
 

 

IV.5. Teores de giberelinas e ácido abscísico durante a aquisição de 

competência  

 

A análise dos teores endógenos de ácido abscísico (ABA) em ápices radiculares 

recém-isolados de plantas ao longo do envelhecimento revelou que a concentração desse 

hormônio tendia a aumentar durante esse processo, alcançado valores máximos nos ápices 

radiculares isolados de plantas com 240 dias de idade (Figura 45A). 

Por outro lado, a concentração geral das giberelinas analisadas (GA1+GA7) também 

aumentou de maneira notável nos ápices radiculares recém-isolados de plantas com 240 

dias, sendo que se observou uma inversão nítida no tipo predominante dessas giberelinas em 
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explantes competentes e não-competentes; enquanto GA1 se mostrou fortemente presente 

nos explantes com 240 dias de idade, GA7 predominou nos ápices mais jovens (Figura 45B). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: (A) Teores endógenos de ácido abscísico (ABA) em ápices radiculares recém-
isolados de plantas de C. fimbriatum com 30, 60, 120 e 240 dias de idade; (B) Teores endógenos 
de giberelinas do tipo GA1 e GA7 em ápices radiculares recém-isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 30 e 240 dias de idade. Barras de erro indicam erro padrão. 
 
 

IV.6. Envolvimento do estado redox na aquisição de competência  

 

Teores de ascorbato e glutationa durante a aquisição de competência  

As determinações dos teores de ascorbato (ASC) e glutationa (GSH) em ápices 

radiculares isolados de plantas ao longo do envelhecimento indicaram que ambos compostos 

diminuíram significativamente quando as plantas apresentaram 60 dias de idade, no entanto, 

não foram observadas variações proeminentes nos seus teores em ápices isolados de raízes 

mais velhas (Figura 46). Comparativamente, os teores de ASC decaíram com o 

envelhecimento radicular em maior intensidade que o observado para GSH (Figuras 46A e 

46B, respectivamente). 
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Figura 46: (A) Teores de ascorbato (ASC) em ápices radiculares recém-isolados de plantas 
de C. fimbriatum com 30, 60, 120 e 240 dias de idade; (B) Teores endógenos de glutationa 
(GSH) em ápices radiculares recém-isolados de plantas de C. fimbriatum com as diferentes 
idades em questão. Barras de erro indicam erro padrão.   
 

 

Efeitos de substâncias indutoras ou inibidoras do estresse oxidativo no desenvolvimento e 

aquisição de competência de ápices radiculares  

O tratamento de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idades (não-

competentes) com 1µM de paraquat, uma substância promotora de estresse oxidativo, 

provocou a inibição do crescimento longitudinal dos explantes radiculares em cerca de 70% 

em relação ao observado no controle. A aplicação de 0,1µM de paraquat, por sua vez, não se 

mostrou efetiva na inibição do crescimento longitudinal dos explantes, uma vez que não foram 

observadas diferenças significativas entre esse tratamento e a condição controle (Figura 47A 

e 47D).  

No entanto, a incubação dos explantes durante todo o período experimental na 

presença da concentração mais elevada de paraquat inibiu conspicuamente o crescimento 

longitudinal dos explantes, porém não provocou a conversão dos explantes em gemas 

caulinares (Figura 47D). Todavia, quando se transferiram os explantes incubados por 30 dias 
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nesse tratamento para um novo meio destituído de paraquat, verificou-se após 30 dias de 

incubação que 100% dos explantes se converteram em gemas caulinares. Os explantes 

incubados permanentemente em meio básico mantiveram o crescimento longitudinal durante 

o período experimental (Tabela 6 e Figura 48).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: Comportamento de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 
dias de idade incubados por 60 dias na presença de diferentes substâncias moduladoras do 
estado redox celular: (A) tamanho final dos explantes após tratamento com paraquat (B) 
tamanho final dos explantes após tratamento com menadiona; (C) tamanho final dos explantes 
após tratamento com glutationa; (D) fenótipo dos explantes após tratamentos com paraquat; 
(E) fenótipo dos explantes após tratamentos com menadiona e (F) fenótipo dos explantes após 
tratamentos com glutationa. As barras de erro indicam o erro padrão. 
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O tratamento de ápices radiculares jovens com menadiona, uma substância capaz 

também de promover o estresse oxidativo, provocou a inibição do crescimento longitudinal 

dos explantes. Essa ação inibitória mostrou-se mais severa com o aumento da concentração 

de menadiona; no entanto, não foi observada a inibição total de crescimento dos explantes 

nas concentrações analisadas (Figuras 47B e 47E).  

O tratamento com 1µM de menadiona resultou numa diminuição de cerca de 25% no 

crescimento longitudinal dos explantes, sendo que na presença de 10µM dessa substância, 

ocorreu a inibição da atividade do MAR de maneira mais conspícua, verificando-se uma 

redução de cerca de 50% no crescimento dos ápices radiculares (Figura 47B). Além de inibir 

parcialmente a atividade do MAR de C. fimbriatum, a presença de menadiona provocou o 

intumescimento apical de parte dos explantes jovens, no entanto, não se observou a 

formação de gemas caulinares a partir dos ápices radiculares modificados durante o período 

experimental (Tabela 4). 

 
 
Tabela 6: Porcentagem de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 dias 
de idade que se apresentaram intumescidos ou convertidos em gemas caulinares após 60 dias 
de incubação na presença de 10µM menadiona ou 1µM de paraquat. Junto à média está 
indicado o erro padrão.  
 

Tratamento %MAR Intumescido %Conversão 

Controle                  0,0  ± 0,0                           0,0  ± 0,0          

1µM Menadiona                53,3  ±  6,6                       0,0  ± 0,0      

10µM Menadiona                36,7  ± 4,8                     0,0  ± 0,0    

60 dias em 1µM de paraquat                0,0  ± 0,0                  0,0  ± 0,0   

30 dias em1µM de paraquat +                        

30 dias em meio básico 

              100  ± 0,0                 100  ± 0,0   

 

Os tratamentos com 0,5 e 1µM de glutationa, por sua vez, estimulou o crescimento 

longitudinal dos ápices radiculares durante o período experimental, sendo que a concentração 



 110 

de 1µM dessa substância provocou um aumento no tamanho final dos explantes em cerca de 

58% em relação ao controle (Figuras 47C e 47F). 

 

 
 

 
 
 
Figura 48: Fenótipo de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 dias de 
idade; (A) após 60 dias de incubação em meio de cultura básico; e (B) após 30 dias de 
incubação em 1µM de paraquat, seguidos de 30 dias de incubação em meio de cultura básico.  

 
 

Variações nos teores de ascorbato e glutationa após o isolamento de ápices radiculares 

O isolamento de ápices radiculares competentes, provenientes de plantas com 120 

dias de idade, elevou os teores endógenos de ascorbato (ASC) após o primeiro dia de 

incubação dos explantes, alcançando valores equivalentes ao triplo do conteúdo de ASC 

encontrado nos ápices radiculares recém-isolados da planta-mãe. Por outro lado, os teores de 

ASC diminuíram substancialmente após o primeiro dia de isolamento dos explantes não- 

competentes (provenientes de plantas com 30 dias de idade), alcançando ao terceiro dia de 

incubação valores cerca de três vezes menores do que foram aqueles observados nos 

explantes iniciais (Figura 49A).  

Complementarmente, os teores endógenos de glutationa (GSH) não apresentaram um 

padrão de variação consideravelmente claro tanto nos explantes competentes quanto nos 

não-competentes para conversão. Apesar dos valores de GSH encontrados durante a maior 

parte do período experimental não ter diferido entre ambos os tipos de explantes, verificou-se 

um ligeiro aumento nos teores de GSH após a primeira hora de isolamento dos ápices 

radiculares não-competentes (Figura 49B). 
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Figura 49: Variações nos teores endógenos de (A) ascorbato (ASC) e (B) glutationa (GSH) 
durante os três primeiros dias após o isolamento de ápices radiculares de plantas de C. 
fimbriatum com 30 dias (explantes não-competentes) e de 120 dias de idade (explantes 
competentes para conversão do MAR em gemas). Barras de erro indicam erro padrão.   
 

 

IV.7. Importância do óxido nítrico e do cálcio citossólico na aquisição de 

competência  

 

Efeitos do óxido nítrico no desenvolvimento in vitro de ápices radiculares de C. fimbratum 

O tratamento de ápices radiculares não competentes, isolados de plantas com 30 dias 

de idade, com SNP (nitroprussiato de sódio, um doador de óxido nítrico), proporcionou 

respostas distintas nos explantes dependendo da concentração empregada.  

Os tratamentos com 5 e 50µM de SNP conferiram aos ápices radiculares um 

crescimento longitudinal cerca de 30% superior ao observado nos ápices controle (Figura 

50A), bem como estimularam o crescimento dos explantes em diâmetro (Figura 50B). 

Todavia, a presença de 100µM de SNP mostrou-se fortemente inibitória ao crescimento 

longitudinal dos ápices radiculares (Figura 50A), proporcionando o intumescimento apical na 

região meristemática (Figura 50B); no entanto, não houve formação de gemas a partir dessas 

estruturas arredondadas. 
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Figura 50: Respostas de ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 dias 
de idade após 50 dias dos tratamentos com 0; 5, 50 e 100µM de SNP. (A) Tamanho final dos 
explantes. Barras de erros indicam erro padrão; (B) Fenótipo dos explantes. Seta vermelha 
indica região apical do explante intumescida. 
 

Os tratamentos dos explantes jovens, isolados de plantas com 30 dias de idade, com 

100µM de CPTIO (carboxi-PTIO, uma substância sequestradora de óxido nítrico) revelaram 

que a diminuição nos teores endógenos de NO provocava a inibição do crescimento 

longitudinal dos explantes. No entanto, nesse tratamento não foi observado intumescimento 

da região meristemática dos ápices radiculares e nem sua conversão em gemas caulinares 

(Tabela 7). 
 

Tabela 7: Tamanho de ápices radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade e 
porcentagem deles convertidos em gemas após 50 dias de incubação na presença de CPTIO. 
Junto à média está indicado o erro padrão. 
 
 

Tratamento Tamanho (mm) 
 

%Conversão 

Controle  27,8 ± 2,4   0,0  ± 0,0    

100µM CPTIO    6,7 ± 0,0   0,0  ± 0,0    
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Concentração relativa e localização do óxido nítrico na aquisição de competência e na 

conversão do MAR em gemas  

 As análises de localização in situ e quantificação relativa dos teores endógenos de 

óxido nítrico (NO) em ápices de raízes jovens (não-competentes para conversão em gemas) e 

maduros (competentes para conversão em gemas) mostraram que as concentrações desse 

radical livre eram mais elevadas nas células em diferenciação dos ápices radiculares de 

ambas as idades (Figura 51).  

Nos ápices de raízes jovens, cujos MARs apresentaram características tipicamente 

meristemáticas, detectaram-se teores elevados de NO apenas nas regiões envolvidas com a 

diferenciação das células laterais da coifa (Figura 51F). Em contrapartida, nos ápices de 

raízes maduras verificou-se maior presença de NO nas células do sistema vascular em 

diferenciação próximo ao MAR e na região central do próprio MAR intumescido (Figura 51H). 

Nesse último caso, as células com maiores teores de NO encontravam-se na região 

anteriormente ocupada pelas células do centro quiescente (Figura 8L). 

A localização do NO durante os estágios mais avançados de conversão revelou que o 

mesmo encontrava-se também, de maneira marcante, no primórdio radicular da gema em 

diferenciação (Figuras 52F e 52G), bem como nos cordões procambiais no interior do MAR 

intumescido, os quais, aparentemente, interligavam o explante radicular e a gema em 

formação (Figuras 52F e 52G).   
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Figura 51: Localização de óxido nítrico por fluorescência em cortes longitudinais frescos, 
obtidos à mão-livre em ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 e 240 dias 
de idade. (A-D) luz visível; (E-H) excitação de 420-490nm e emissão de 515nm. Sendo que: 
ápices com 30 dias de idade sem (A e E) e com (B e F) pré-incubação em DAF-2DA; e ápices com 
240 dias de idade sem (C e G) e com (D e H) pré-incubação em DAF-2DA. Escala: 100µm. 
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Figura 52: Localização de óxido nítrico por fluorescência em cortes longitudinais obtidos à 
mão-livre em ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum com 120 após 30 dias de 
inbubação em meio básico. Material fresco analisado sob microscopia de fluorescência. (A-D) 
luz visível; (E-H) excitação de 420-490nm e emissão de 515nm. Sendo que: explantes sem (A, 
E, D e H) e com (B, C, F e G) pré-incubação em DAF-2DA. Escala: 100µm. 
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Efeitos do cálcio citossólico no desenvolvimento in vitro de ápices radiculares de C. fimbratum 

Tratamentos de explantes não-competentes (isolados de plantas com 30 dias de 

idade) com substâncias moduladoras da concentração de cálcio citossólico revelou que a 

presença de concentrações crescentes tanto de um quelante de cálcio citossólico (EGTA) 

quanto de um ionóforo de cálcio (ionomicina) provocou uma diminuição do crescimento 

longitudinal dos explantes (Figura 53).   

 Tratamentos com EGTA nas concentrações de 0,1 e 1mM resultaram na redução de 

cerca de 30% no tamanho final dos explantes, sendo que na presença de 10mM dessa 

substância, por sua vez, houve um decréscimo de cerca de 70% (Figura 53A).  

Dentre as concentrações empregadas de ionomicina, a de 1000nM foi a única capaz 

de provocar uma redução significativa no tamanho final dos explantes, sendo que essa 

diminuição foi de cerca de 70% do tamanho atingido pelos explantes controle (Figura 53B).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53: Tamanho final adquirido por ápices radiculares isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 30 dias de idade após 30 dias de incubação na presença de (A) EGTA e (B) 
ionomicina. As barras de erro indicam o erro padrão. 
 
 

Embora 10mM de EGTA tenha proporcionado a alteração da região apical dos 

explantes, com um intumescimento proeminente deste, não se observou a formação de 
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gemas a partir dessas estruturas, portanto, não consolidando a conversão do MAR em gema 

caulinar. Por outro lado, a aplicação de 1000nM de ionomicina desencadeou a conversão de 

100% dos ápices radiculares em gemas caulinares (Tabela 8 e Figura 54). 

No lugar da formação de gemas caulinares, o tratamento com 10mM de EGTA 

proporcionou o desenvolvimento de uma estrutura proliferativa parecida com calo (Figura 

54B) e o tratamento com 1000nM de ionomicina, por sua vez, promoveu o desenvolvimento 

prioritário do sistema radicular das gemas formadas (Figura 54C). 

 
  
Tabela 8: Porcentagem de conversão em ápices radiculares isolados de plantas de C. 
fimbriatum com 30 dias de idade, após 30 dias de incubação na presença 1µM ionomicina e  
10mM de EGTA. Junto à média está indicado o erro padrão. 
 

Tratamento  %Conversão  

Controle   0,0  ± 0,0    

1µM ionomicina  100 ± 0,0  

10mM EGTA     0,0  ± 0,0 *  

 *presença de proliferações sem diferenciação de gemas caulinares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Fenótipo de explantes jovens de C. fimbriatum (isolados de plantas com 30 dias de 
idade) após 30 dias de incubação em (A) meio básico - controle; (B) 10mM de EGTA e (C) 1µM 
ionomicina. 
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Variações endógenas e localização do cálcio citossólico na aquisição de competência  

Análises da distribuição e quantificação relativa dos teores endógenos de cálcio 

citossólico por meio da sua localização in situ em ápices de raízes jovens (não-competentes 

para conversão em gemas) e maduras (competentes para conversão em gemas) mostraram 

que esse mensageiro secundário, de forma semelhante ao NO, encontrava-se em 

concentrações mais elevadas nas células em processo de diferenciação de ápices radiculares 

isolados de plantas de 240 dias de idade (Figura 55).  

Nos ápices de raízes jovens, cujos MARs apresentaram características tipicamente 

meristemáticas, verificou-se que mesmo na condição controle (sem a incubação com a 

substância marcadora de cálcio citossólico), detectou-se a presença de autofluorescência nas 

células correspondentes aos idioblastos, quando observados na faixa de comprimento de 

onda utilizada para detecção do fluoróforo de fluo-3 ligado ao cálcio citossólico (Figura 55B). 

Quando esse mesmo material foi incubado na presença da substância marcadora de cálcio 

citossólico não foi possível a verificação de um padrão de distribuição muito claro desse íon, 

parecendo nesse caso que suas concentrações foram reduzidas dentro do MAR (Figura 55D).  

No entanto, quando ápices radiculares isolados de plantas com 240 dias foram 

analisados sob as mesmas condições, verificou-se que, não ocorria a autofluorescência dos 

idioblastos na condição controle (Figura55F), indicando a redução ou ausência desse tipo 

celular no MAR de raízes velhas. Também foi possível verificar que a incubação desse 

material com a substância marcadora de cálcio citossólico indicou a forte presença desse 

sinalizador nas células envolvidas com a diferenciação do velame, em toda a região de 

diferenciação do sistema vascular, especialmente na região vizinha àquela correspondente à 

localização do CQ (Figura 55H). 
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Figura 55: Localização de cálcio citossólico por fluorescência em cortes longitudinais de 
ápices radiculares recém-isolados de plantas de C. fimbriatum com 30 e 240 dias de idades. 
Material fresco analisado sob microscopia confocal. (A-D) 30 dias; (E-H) 240 dias de idade. 
Sendo que: (A, C, E e G: luz visível), (B, D, F e H: fluorescência em excitação de 488nm e 
emissão de 505-530nm), (A, B, E e F: Controle) e (C, D, G e H: incubados com fluo-3 AM).  
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Mecanismos possíveis de controle da concentração de cálcio dentro do MAR jovem de C. 

fimbriatum 

Em ápices radiculares isolados de plantas jovens de C. fimbriatum era comum a 

presença de um número considerável de idioblastos especializados na estocagem de cálcio 

na forma de oxalato de cálcio nas células do MAR (Figura 56).  

Essas células especializadas localizavam-se na região de transição entre o meristema 

fundamental e a região de alongamento celular de ápices radiculares jovens, em fase de 

crescimento. A diferenciação precoce destes idioblastos pareceu ocorrer de maneira 

sincronizada, bem como apresentou uma distribuição espacial característica (Figuras 56A).  

As várias fases de diferenciação desses idioblastos foram detectadas na terceira fileira 

de células mais externa do córtex, e esse processo de especialização celular pareceu ser 

iniciado de maneira muito precoce na região vizinha às células iniciais funcionais do MAR 

(Figura 56B).  

A freqüência de células envolvidas nas diferentes fases de diferenciação dessas 

estruturas era notável. Esse processo de diferenciação pareceu coincidir com a fase de 

degeneração de corpúsculos densos no interior dos citoplasmas de suas células formadoras 

(Figura 56C), dando lugar ao acúmulo de ráfides de oxalato de cálcio no interior de seus 

vacúolos (Figura 56D-56F).  
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Figura 56: Detalhes do ápice radicular recém-isolado de plantas com 30 dias de idade. (A) 
localização geral de idioblastos com ráfides de oxalato de cálcio; (B) detalhe de idioblastos 
nas camadas mais externas do tecido que se diferenciará em córtex, localização próxima de 
divisões celulares (DC); (C), (D), (E) e (F) diferentes estágios de diferenciação de 
idioblastos no MAR.  
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V. DISCUSSÃO  
 

A conversão do meristema apical radicular (MAR) em gemas caulinares é um evento 

de organogênese raro, porém encontrado nos ápices radiculares de orquídeas do gênero 

Catasetum (KERBAUY, 1984), o qual tem representado um modelo interessante para o 

estudo dos sinais ambientais e endógenos que controlam tanto a manutenção do MAR quanto 

o estabelecimento de um meristema caulinar.  

Em estudos anteriores conduzidos com esse modelo verificou-se que a conversão do 

MAR em gema caulinar ocorria, espontaneamente, quando os ápices radiculares eram 

isolados da planta-mãe e, posteriormente, incubados em meio de cultura básico (KERBAUY, 

1984). A partir dessa descoberta inicial, estudos complementares permitiram interpretações 

de que os referidos ápices radiculares já possuíam competência para converterem-se em 

gemas caulinares. Além disso, alguns resultados indicaram que o isolamento destes 

explantes desencadeava o estabelecimento de um balanço hormonal endógeno específico, o 

qual promoveria a conversão do MAR em gemas caulinares por meio do favorecimento dos 

teores de citocininas em detrimento dos de auxinas (PERES e KERBAUY, 1999). No entanto, 

as demais variáveis que confeririam a capacidade rara de conversão direta do MAR em 

gemas caulinares nessas plantas eram desconhecidas.   

O conjunto de dados obtidos nesse trabalho de pesquisa possibilitou um entendimento 

parcial de alguns parâmetros ligados à aquisição de competência para o desencadeamento 

desse evento organogênico. Tal avanço foi possível devido à descoberta de que os ápices 

radiculares de Catasetum fimbriatum representam estruturas dinâmicas, as quais sofrem 

modificações profundas no crescimento, morfologia e fisiologia à medida que envelhecem 

durante o cultivo in vitro. Os resultados ora apresentados indicaram que as mudanças 

observadas durante o processo de envelhecimento radicular dessa espécie estiveram 
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intimamente relacionadas à aquisição de competência para a formação de uma gema caulinar 

a partir do seu MAR.  

Ao contrário do que se sabe para a maioria das espécies vegetais, cuja maior 

competência para organogênese se encontra em tecidos mais jovens (KERBAUY, 1999), 

verificou-se que a competência para conversão do MAR de C. fimbriatum em gema caulinar 

aumentava à medida que os ápices radiculares envelheciam (Figura 4). Constatou-se, por 

exemplo, que ápices radiculares de plantas com idade entre 30 e 60 dias, em regra, 

apresentaram baixa competência para a conversão após o isolamento da planta-mãe (Figura 

4E). Esses explantes mantiveram o crescimento longitudinal radicular durante grande parte do 

período de incubação (Figura 4B). Por outro lado, a maioria dos explantes isolados de plantas 

com 120 e 240 dias de idade foi capaz de se converter em gemas logo após o isolamento da 

planta-mãe (Figuras 4E), sem apresentar crescimento longitudinal radicular (Figura 4D). 

As diferenças observadas na competência organogênica nessas raízes coincidiram 

com o estabelecimento de padrões morfológicos diferenciados entre os dois tipos de 

explantes, os quais eram possíveis de ser distinguidos a olho nu. Explantes que não 

apresentaram competência para se converter (isolados de plantas jovens) apresentaram 

coloração verde claro e região apical com formato cônico (Figura 4A), ao passo que aqueles 

que possuíram tal competência (isolados de plantas mais velhas) apresentaram coloração 

verde escura e a região apical com formato achatado (Figura 4C).  

A clara perda do vigor dos ápices radiculares ao longo do envelhecimento foi 

acompanhada, entre outros fatores, pela redução significativa nas massas fresca e seca 

(Figuras 6A e 6B, respectivamente), no conteúdo relativo de água (Figura 6C), teores de 

proteínas e de amônio (Figuras 6D e 6E, respectivamente),  bem como pela diminuição na 

assimilação de nitrato decorrente da redução na atividade da nitrato redutase (Figura 6F). As 

alterações observadas nesses compostos endógenos coincidiram tanto com a redução do pH 
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(Figura 7A) quato dos teores de amônio (Figura 7B) no meio de cultura onde as raízes eram 

mantidas. 

Apesar de não ter sido analisado nesse trabalho as variações de outros componentes 

essenciais do meio de cultura durante o desenvolvimento das plantas in vitro, supõe-se, com 

base nos dados obtidos de redução do pH e de amônio, que também possa ocorrer 

alterações de importantes macro e micronutrientes, fonte de carboidratos, potencial osmótico, 

compostos fenólicos, entre outros fatores do meio de cultura capazes de afetar de maneira 

determinante o desenvolvimento radicular das plantas de C. fimbriatum cultivadas in vitro.  

Segundo KANDLBINDER et al. (2004), a deficiência nutricional pode afetar de duas 

maneiras distintas o metabolismo e o desenvolvimento das plantas. A primeira ocorreria 

quando as plantas coordenam a deficiência nutricional durante uma resposta adaptativa, 

resultando em um número reduzido de órgãos, no entanto, devido a um processo de 

reciclagem rápida de nutrientes provenientes dos órgãos mais velhos o metabolismo geral 

não é afetado. A segunda forma, por sua vez, ocorreria de maneira desbalanceada, 

caracterizando um desenvolvimento problemático com disfunção na planta inteira, a qual 

estaria sob estresse. Dessa forma, é possível que o aumento da competência do MAR de C. 

fimbriatum para conversão em gemas caulinares durante o envelhecimento radicular 

extremado envolva, entre outros fatores, condições que propiciem estresse aos tecidos 

radiculares. 

Além das mudanças supracitadas nos explantes e no meio de cultura durante o 

envelhecimento da cultura in vitro, observou-se que a aquisição de competência para 

conversão do MAR também esteve relacionada a um processo intenso de diferenciação dos 

tecidos ao longo do envelhecimento radicular, o qual ocorreu de maneira concomitante à 

perda gradativa da coifa (Figuras 5A-5D, 8A, 8D, 8G e 8J). Pode-se verificar, por exemplo, um 

aumento conspícuo na presença de clorofila nas células pertencentes à região apical das 

raízes mais velhas (Figuras 8B, 8E, 8H e 8K), bem como de células diferenciadas ou em 



 125 

processo de diferenciação, as quais participaram no incremento dos feixes vasculares, córtex 

ou células de revestimento da raiz (Figuras 8C, 8F, 8I e 8L).   

As modificações ocorridas na região apical dos explantes estiveram também 

fortemente relacionadas com a fase de vida das raízes e com sua dinâmica de crescimento 

ao longo do desenvolvimento in vitro das plantas. Verificou-se que as raízes de C. fimbriatum 

mantidas sob as condições de cultivo em questão estabeleceram o crescimento determinado 

à medida que envelheceram, sendo o período de maior crescimento compreendido entre as 

idades de 30 e 50 dias (Figura 3). Tais fatores indicaram que o MAR de plantas nessa faixa 

de idade possuiu uma maior atividade mitótica das iniciais funcionais, proporcionando o 

aumento do crescimento longitudinal das raízes por meio da formação de novas células 

destinadas ao alongamento e, finalmente, à diferenciação dos tecidos radiculares maduros.    

Esses dados são coerentes com as análises histológicas realizadas em ápices 

radiculares isolados de plantas com 30 dias de idade. Segundo as informações obtidas nessa 

abordagem, observaram-se figuras mitóticas na região que abrange o meristema fundamental 

(Figura 11A-11C), sendo que a maioria das células observadas nesse tecido apresentava um 

conjunto de características tipicamente meristemáticas (Figuras 9A e 10A), ou seja, células 

pequenas, isodiamétricas, com citoplasma denso e núcleos proeminentes (CLOWES, 1981).  

Complementarmente, esses explantes jovens apresentaram uma organização apical 

muito bem definida, onde foi possível discernir as fileiras de células iniciais que originariam os 

diferentes tecidos radiculares, bem como o ponto de convergência dessas fileiras no centro 

do meristema (Figura 9A), o qual, provavelmente, representou a região do centro quiescente 

(CQ). Também foi possível a visualização de uma clara separação entre as células do 

meristema fundamental daquelas que faziam parte da coifa (Figura 10A). Esse conjunto de 

constatações indicou que o MAR de explantes jovens apresentou, segundo definição feita por 

CLOWES (1981; 1982), uma organização tipicamente fechada.   
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Diversos trabalhos têm evidenciado que plantas jovens de diferentes espécies, como 

Arabidopsis thaliana, Zea mays, Clarkia unguiculata, Oxalis laxua, Dianthus caryophyllus, 

Blumenbachia hieronumi, entre outras, apresentam organização do MAR do tipo fechada 

durante a fase de crescimento acelerado das raízes em decorrência de freqüentes divisões 

seguidas de alongamento celular (BAUM et al., 2002; CHAMPMAN et al., 2003; JIANG e 

FELDMAN, 2005). Um exemplo clássico desse evento foi dado por BAUM e colaboradores 

(2002), os quais observaram que ápices radiculares de plântulas de A. thaliana apresentavam 

uma organização do MAR do tipo fechado, no entanto, essa região perdeu parcialmente a 

organização celular à medida que as raízes se tornaram mais velhas, passando a ser aberta. 

ROST e BAUM (1988) observaram que a forma e o tamanho do MAR em plantas de ervilha 

mudavam com o envelhecimento da raiz primária. ARMSTRONG e HEMSCH (1976) e 

SEAGO e HEIMSCH (1969) verificaram em algumas espécies de plantas herbáceas que a 

organização do MAR dependia da idade e do tamanho da raiz.  

As raízes analisadas de C. fimbratum apresentaram uma intensa desaceleração no 

crescimento a partir do 60º dia de idade (Figura 3), corroborando, dessa forma, a constatação 

histológica de um encurtamento severo da região que englobava as iniciais funcionais do 

MAR e a região de alongamento nesse período. Essa região apresentou um aspecto 

ligeiramente diferenciado, refletido por células maiores e mais vacuoladas, muito semelhantes 

àquelas observadas no tecido cortical localizado na região mais madura do tecido (Figura 9B). 

Essas células parcialmente diferenciadas estiveram presentes no lugar antes ocupado pelas 

células em alongamento e por iniciais funcionais com forte atividade mitótica presentes no 

tecido mais jovem, sendo que as células em processo de diferenciação avançaram até uma 

região próxima ao CQ (Figuras 9B e 10B).  

Apesar dessas modificações, verificou-se que os ápices radiculares isolados de 

plantas com 60 dias de idade ainda mantinham a organização original do MAR do tipo 

fechada (Figura 10B). Essa observação mostrou-se coerente com os resultados de 
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crescimento radicular obtidos, uma vez que, embora se tenha observado certa desaceleração 

do crescimento radicular a partir do 60º dia de idade, as raízes ainda apresentaram algum 

crescimento longitudinal (Figura 3). Essa observação indicou que os ápices radiculares nessa 

idade ainda possuiriam atividade mitótica no MAR e/ou alongamento celular, proporcionando 

algum crescimento das raízes com essa idade.  

O crescimento radicular cessou quando as plantas alcançaram cerca de 85 dias de 

idade, indicando, dessa forma, que nessa fase as raízes atingiram o crescimento determinado 

(Figura 3). A análise histológica de ápices radiculares isolados de plantas com 120 dias de 

idade indicou a presença de alterações no padrão de organização do MAR, uma vez que 

nessa idade era possível observar mudanças estruturais nas células da região apical dos 

explantes (Figura 9C). O MAR nesse estágio apresentou uma organização do tipo 

intermediária-aberta, uma vez que não foi possível traçar claramente uma delimitação entre 

as células centrais da coifa e as do CQ, existindo apenas uma delimitação parcial nas bordas 

do meristema feita por células de uma provável epiderme já diferenciada (Figura 10C).  

Raízes de A. thaliana também apresentaram modificações na organização do MAR 

durante o crescimento e envelhecimento das plantas, levando a uma maior desorganização 

nas fileiras de células iniciais do meristema. Essa desorganização esteve especialmente 

presente na região das células iniciais centrais associadas à formação do córtex, 

caracterizando um MAR do tipo intermediário-aberto (ZHU et al., 1998). A desorganização 

das células dentro do meristema radicular ao longo do envelhecimento parece ser um evento 

relativamente comum entre as espécies vegetais, sendo freqüentes os relatos de 

desorganização na distribuição das camadas de células no MAR conforme a raiz envelhece e 

o crescimento cessa (BAUM, 1996; SEAGO e HEIMSCH; 1969). Esses eventos 

freqüentemente resultam no isolamento simplástico das células devido a uma diminuição na 

freqüência de plasmodesmas nas paredes celulares do MAR após atingir seu crescimento 

determinado (ZHU et al.; 1998). 



 128 

O MAR de plantas de C. fimbriatum com 240 dias de idade, quando comparado à 

mesma região de plantas mais jovens, apresentou uma profunda desorganização na sua 

estrutura original, com a região onde se encontravam as iniciais funcionais totalmente 

modificada, sendo que essas células, aparentemente, diferenciaram-se quase que em sua 

totalidade em células parenquimáticas (Figura 9D). Na região onde se localizava o meristema 

verificou-se a existência de algumas poucas células com características meristemáticas 

(Figura 10D), as quais pareceram ter sido originadas a partir da perda da quiescência do CQ, 

uma vez que seu posicionamento dentro do MAR modificado correspondia à região antes 

ocupada pelo CQ nos MARs jovens (Figuras 12A e 12B). 

De encontro a essa hipótese, o mesmo conjunto de células em questão, com 

características meristemáticas remanescentes no centro do MAR modificado, pareceram ser 

as únicas metabolicamente mais ativas no MAR de raízes de plantas com 240 dias de idade. 

Essa possibilidade foi aventada levando-se em consideração o fato de que essas células 

apresentaram uma maior concentração de proteínas, quando comparadas às células 

diferenciadas presentes ao seu redor (Figura 12D). Na realidade, as células diferenciadas em 

parênquima no MAR alterado possuíram um conteúdo protéico extremamente reduzido em 

relação aquele detectado nas células do MAR isolado de plantas com 30 dias de idade 

(Figuras 12D e 12C, respectivamente). 

Dessa forma, esse grupo de células meristemáticas remanescentes dentro do 

meristema mais velho poderia estar envolvido na reorganização do MAR para a formação do 

primórdio de gema caulinar.  Essa reorganização meristemática foi possível de ser percebida 

mesmo a olho nu durante o processo de conversão de ápices radiculares isolados de plantas 

com 120 dias de idade (Figura 13). As alterações meristemáticas ocorridas após o isolamento 

de explantes competentes resultaram em um intumescimento conspícuo da região apical 

(Figura 14A), sendo que a partir dessa estrutura observou-se a formação de uma nova planta, 

que em período breve, se torna independente do explante inicial (Figura 14B). 
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Analisando-se em maior detalhe os eventos histológicos relacionados ao 

intumescimento dos ápices radiculares durante a conversão, verificou-se que após 10 dias de 

isolamento de explantes competentes, isolados de plantas com 120 dias de idade, foi possível 

a visualização de um grupo de células meristemáticas localizadas na região centro-periférica 

do parênquima diferenciado a partir das células do MAR e, apesar de não ter sido visualizada 

nenhuma figura mitótica, as células pareciam se encontrar em proliferação da região central 

para a periferia (Figura 15F). Ainda na porção periférica dessa estrutura globular foi possível a 

visualização de um primórdio de gema caulinar (Figura 16A-16D), confirmando a similaridade 

desse evento em C. fimbriatum e o anteriormente relatado para C. pileatum, de acordo com 

KRAUS e MONTEIRO (1989).  

Segundo KRAUS e MONTEIRO (1989), as divisões celulares envolvidas na formação 

da estrutura globular a partir do MAR de C. pileatum já eram observadas por volta do terceiro 

dia do isolamento dos explantes, sendo que o início, aparentemente, teria ocorrido em 

período anterior, envolvendo as células da região do CQ. Esse conjunto de células 

meristemáticas foi considerado pelas autoras como sendo responsável pela formação da 

gema caulinar, sendo que após 10 dias de isolamento o ápice radicular foi considerado uma 

nova estrutura, a qual foi denominada de “estrutura semelhante à protocormo” (da tradução 

do Inglês “protocorm-like-bodies”, ou simplesmente PLBs), devido a uma possível 

semelhança desse tecido àquelas estruturas resultantes da germinação de orquídeas 

(protocormos). Outros trabalhos que abordaram o mesmo processo de conversão de ápices 

radiculares em gemas caulinares também utilizaram o termo PLB para designar esse tipo de 

organização tecidual (KERBAUY, 1984; KRAUS e MONTEIRO, 1989; COLLI e KERBAUY, 

1993; KERBAUY e ESTELITA, 1996; KERBAUY e COLLI, 1997).  

No entanto, com base nos resultados observados, o novo arranjo apical das células 

pareceu decorrer do intumescimento do MAR de C. fimbriatum causado, pelo menos em 

parte, pela expansão e diferenciação das células da antiga região do MAR em parênquima, 
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bem como por novas divisões celulares seguidas de diferenciação. Dessa forma, a estrutura 

globular que se formou poderia ser considerada o próprio ápice radicular alterado e com 

perda de função radicular. É plausível supor que tais modificações ocorram devido à 

capacidade que esse MAR possuiria de responder às variações de certos sinais posicionais 

responsáveis pela determinação do destino das células que o compõe, possivelmente por 

meio do aumento da taxa de divisões das células do CQ.  

Com o objetivo de se estudar as primeiras modificações histológicas após o 

isolamento de ápices radiculares competentes (isolados de plantas com 120 dias de idade), 

foram realizadas análises dos explantes após as primeiras horas de seu isolamento da planta-

mãe. Deve-se ressaltar que esse delineamento experimental foi pautado no fato de que se 

acreditava que o isolamento dos ápices radiculares da planta-mãe seria a única maneira de 

desencadear a conversão do MAR de C. fimbriatum em gemas caulinares in vitro (KERBAUY, 

1984; COLLI e KERBAUY, 1993). Além disso, sabia-se da possibilidade de formação de 

gemas vegetativas a partir de ápices radiculares ainda ligados a plantas de C. fimbriatum 

incubadas no escuro (SUZUKI et al., 2004), assim como poderia ocorrer, de maneira 

eporádica, em pontas de raízes de plantas cultivadas sob condições de ripado (comunicação 

pessoal).  

Dessa forma, observou-se que 12 horas após o isolamento dos explantes radiculares 

(obtidos de plantas com 120 dias de idade) e incubação em meio básico foram suficientes 

para desencadear alterações visíveis na organização apical (comparando-se aos ápices de 

120 dias de idade recém-isolados da planta-mãe), com a perda total do limite que separava 

as células da coifa e do CQ (Figuras 15B e 15A, respectivamente). A região do CQ não foi 

mais claramente distinguível, tão pouco as iniciais funcionais que originariam as diferentes 

fileiras de tecidos da raiz. Esse período de isolamento dos explantes também pareceu 

desencadear modificações no aspecto geral das células meristemáticas, uma vez que elas 
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tornaram-se maiores, ligeiramente vacuoladas, e com formato mais arredondado (Figura 

15B), indicando que poderiam ter entrado em um processo inicial de diferenciação.  

Todas as modificações observadas durante esse breve período do isolamento dos 

explantes deram respaldo ao fato de que o MAR de C. fimbriatum passou de uma 

organização do tipo intermediária-aberta (antes do isolamento) para totalmente aberta. De 

acordo com essa proposta, estudos têm demonstrado que raízes de muitas plantas 

alcançaram o crescimento determinado após poucas semanas de idade, sendo que em 

algumas delas esse evento foi precedido pela ativação das células do CQ, resultando em uma 

mudança da organização do MAR do estado fechado para o aberto (BARLOW, 1997; BAUM 

et al., 2002). Segundo esses estudos, o MAR do tipo aberto apresentou perda das 

características típicas do posicionamento e aspecto das células do CQ, bem como se 

verificaram a desorganização e vacuolização das células que ocupavam a região bem 

próxima à coifa; nesse momento considerou-se nessas espécies que o nicho das células 

iniciais foi perdido, a raiz cessou o crescimento e houve o estabelecimento do crescimento 

radicular determinado (BAUM et al. 2002).  

A pré-disposição de modificações da organização e nos aspectos celulares do MAR 

observada em explantes isolados por 12 horas (Figura 15B) manteve-se em ápices 

radiculares com 24, 36 e 48 horas de isolamento (Figuras 15C, 15D e 15E, respectivamente). 

No entanto, nesses últimos tratamentos foi possível observar que o isolamento também 

provocou a perda gradativa da coifa (Figuras 15C-15E). Verificou-se que a partir da 24ª hora 

do isolamento foi notável o início do desprendimento de células na região lateral da coifa 

(Figura 15C), sendo que após 36 horas de isolamento observou-se uma redução severa no 

número de células dessa estrutura, restando apenas algumas poucas na região central do 

ápice radicular (Figura 15D). Finalmente, explantes isolados por 48 horas mostraram-se 

totalmente desprovidos de coifa (Figura 15E).  
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O desaparecimento da coifa parece refletir a ocorrência de algum evento importante 

para o estabelecimento da competência, visto que esse evento foi observado em ápices 

radiculares isolados por 48 horas, naqueles ligados de plantas com 240 dias de idade, foi 

também foi constatado por KRAUS e MONTEIRO (1989) durante a conversão de ápices 

radiculares isolados de C. pileatum, bem como por KERBAUY e ESTELITA (1996) durante o 

início do evento de mesma natureza em ápices radiculares isolados de Clowesia 

warscewiczii. 

Há a possibilidade de que o desaparecimento da coifa seja um forte indício de que 

durante o envelhecimento, assim como durante o tempo de isolamento dos explantes, tenha 

ocorrido a perda funcional do CQ, o qual não seria mais capaz de formar novas células para 

reposição das iniciais da coifa e, conseqüentemente, dessa estrutura per se. Alguns relatos 

indicam que quando a coifa é eliminada mecanicamente, o CQ se divide com maior 

freqüência para regenerar uma nova coifa, sugerindo, dessa forma, que sinais provenientes e 

processados nessa estrutura poderiam ser importantes na manutenção tanto do caráter 

quiescente quanto indiferenciado das células no CQ (BARLOW, 1974; FELDMAN, 1976). De 

fato, observou-se que a ablação de uma ou mais células do CQ de A. thaliana causava uma 

rápida parada de divisão das células adjacentes presentes na columela e essas entraram em 

diferenciação (van den BERG et al. 1995).  Em experimentos em que a coifa e o CQ foram 

eliminados, por sua vez, uma nova coifa se refez, mas não até que um novo CQ se 

desenvolvesse, levando à sugestão de que o CQ funcionaria como um organizador central do 

MAR (FELDMAN, 1976; 1998).  

Com base nos dados da literatura relacionada, nas modificações observadas no MAR 

de C. fimbriatum durante o envelhecimento e naquelas ocorridas logo após o seu isolamento 

da planta-mãe, sugere-se que a seqüência de modificações induzidas pelo isolamento de 

explantes com certo grau de competência seja muito semelhante àquela que ocorre 

naturalmente no meristema de raízes mais velhas ainda ligadas à planta-mãe. Dessa forma, 
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as análises histológicas dos explantes logo após as primeiras horas do isolamento indicaram 

que a separação dos ápices radiculares da planta-mãe parece ter um efeito acelerador sobre 

o processo de complementação da competência e sobre a conversão per se, equivalente 

àquele que ocorre naturalmente com as raízes ao longo do envelhecimento radicular 

extremado, envolvendo em ambos os casos a desorganização do MAR até ser alcançado o 

padrão radicular aberto, com diferenciação de parte das células do meristema fundamental e 

possível perda da quiescência das células do CQ.  

A diferença de sincronização observada entre o tempo necessário para que cada 

explante inicie o processo de conversão em gemas caulinares pareceu decorrer do grau de 

modificações que o MAR de cada explante sofreu ao longo do período em que esteve ligado à 

planta-mãe, o qual refletiria diferentes graus de competência para esse tecido se converter 

em gemas caulinares. Desse modo, o que foi denominado nesse trabalho de explantes não-

competentes para conversão corresponderia aos ápices radiculares cujos MARs não teriam 

alcançado ainda o crescimento determinado, os quais, por possuírem uma organização apical 

fechada, com iniciais funcionais em plena atividade, continuaram por um período 

complementar a crescer mesmo quando isolados da planta–mãe. Por outro lado, os explantes 

denominados de competentes corresponderiam àqueles cujos MARs já apresentavam o 

crescimento determinado estabelecido e, conseqüentemente, encontravam-se, em algum 

grau, no processo de modificações meristemáticas tanto morfológicas (mudança para MAR do 

tipo aberto) quanto fisiológicas que, em última instância, os habilitariam a desencadear sinais 

e/ou responder a esses no sentido de converterem-se em gemas caulinares.   

Uma vez definido um estado de competência, uma sinalização endógena específica 

pode atuar com um gatilho desencadeador da conversão radicular em um meristema caulinar, 

com o conseqüente desenvolvimento de uma gema. Esse processo parece envolver passos 

múltiplos de elevada complexidade que variaram em velocidade e padrão de organização de 

acordo com o tratamento analisado.  
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Estudos anteriores mostraram de maneira consistente o papel promotor das 

citocininas na conversão de ápices radiculares de C. fimbriatum em gemas caulinares (COLLI 

e KERBAUY, 1993; PERES e KERBAUY, 1999; SUZUKI al., 2004). Corroborando tais 

indícios, verificou-se nesse trabalho que a incubação de ápices radiculares isolados de 

plantas com 120 dias de idade na presença de uma citocinina exógena (0,125mg/L de 

benziladenina - BA) provocou uma maior velocidade e sincronia na conversão do MAR em 

gemas caulinares (Figura 22).  

Observou-se que o tratamento com citocinina durante as primeiras 12 horas do 

isolamento não foi capaz de promover o aumento no número de gemas caulinares formadas a 

partir dos explantes radiculares (Figura 23). Na verdade, foi necessário que os explantes 

permanecessem na presença de BA por período igual ou superior a 24 horas para que 

houvesse um aumento significativo na formação de gemas caulinares, bem como para 

desencadear o evento na mesma intensidade que foi observada durante a incubação dos 

explantes na presença contínua da citocinina exógena (Figuras 23 e 22, respectivamente). 

Ainda que indiretamente, esses resultados indicam a importância da presença de 

concentrações elevadas de citocininas após cerca de 24 horas do isolamento dos explantes 

para o desencadeamento desse evento organogênico a partir de explantes competentes. 

Além da confirmação da importância dessa classe hormonal para a evolução do 

processo organogênico em pauta, também pôde- se observar que o tipo de citocinina pareceu 

ser determinante no controle da aquisição de competência para a conversão do MAR em 

gemas caulinares. Verificou-se, por exemplo, que a aplicação de diferentes tipos de 

citocininas provocou diferentes respostas em explantes jovens, os quais foram isolados de 

plantas com 30 dias de idade. De maneira geral, tratamentos com citocininas do tipo zeatina 

(Z e ZR) resultaram em forte inibição do crescimento longitudinal dos explantes (Figura 19A e 

20A) e, complementarmente, provocavam a aquisição de competência do MAR para 

conversão em gemas caulinares (com formação de gemas na região apical de boa parte dos 
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explantes) (Figuras 19B e 20A). Por outro lado, a aplicação de citocininas do tipo iP (iP e 

iPR), embora ocasionassem uma certa inibição do crescimento longitudinal dos explantes 

(Figura 19A e 20A), não se mostrou suficiente para induzir o processo de conversão do MAR 

(Figura 19B e 20A). 

Os tratamentos com citocininas do tipo Z ocasionaram também a inibição do 

desenvolvimento do sistema radicular das plantas formadas tanto a partir da conversão do 

MAR de explantes jovens (Figura 20A) quando de explantes competentes, isolados de plantas 

com 120 dias de idade (Figura 20B). Por outro lado, o tratamento de explantes competentes 

com citocininas do tipo iP, embora não tenha afetado a sua conversão em gemas, ele 

estimulou o desenvolvimento radicular e inibiu o caulinar nas plantas formadas a partir da sua  

conversão (Figura 20B). 

Esses resultados sugeriram que as citocininas do tipo Z foram importantes para o 

favorecimento da perda das características radiculares típicas dos MARs jovens, devendo 

estar envolvidas com as modificações necessárias tanto para a aquisição de competência 

quanto para desencadeamento da conversão nesse tecido. Esse tipo de citocinina à medida 

que se mostrou inibitório à manutenção das características radiculares, também propiciou um 

efeito promotor do desenvolvimento da parte aérea de plantas de C. fimbriatum (Figura 20). 

Por outro lado, as citocininas do tipo iP foram relacionadas com a manutenção das 

características radiculares nos explantes jovens e ao estímulo da organogênese radicular em 

plantas formadas a partir da conversão do MAR competente (Figura 20).   

Analisando-se o conteúdo de citocininas endógenas em ápices radiculares recém-

isolados de plantas com 30 e 120 dias de idade (explantes não-competentes e competentes 

para conversão em gemas, respectivamente), verificou-se que o tipo de citocininas iP 

preponderou sobre o tipo Z em ambos os explantes quando ligados à planta (Figura 17B). 

Esses resultados corroboram os dados obtidos com a aplicação de citocininas do tipo iP em 

explantes jovens, já que essas espécies de citocininas relacionam-se mais de perto à 
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manutenção das características radiculares de C. fimbriatum, indicando um possível balanço 

entre os tipos de citocininas não favorável à conversão do MAR em gemas quando os ápices 

permanecem ligados à planta-mãe.  

 O envelhecimento radicular além de provocar um decréscimo nos teores de citocininas 

totais (Z+ZR+iP+iPR) (Figura 17A), ocasionou também mudanças na composição 

predominante entre os isômeros de ZR nos ápices radiculares, uma vez que explantes não 

competentes (isolados de plantas com 30 dias de idades) apresentaram uma predominância 

da forma cis-ZR, ao passo que nos ápices radiculares competentes (isolados de plantas com 

240 dias de idade) predominou a forma trans-ZR (Figura 18). Esses resultados parecem 

indicar que no controle da aquisição de competência para a conversão do MAR em gemas 

caulinares possa estar envolvida uma regulação fina no metabolismo de citocininas, assim 

como é possível que a forma cis-ZR esteja mais relacionada ao crescimento radicular, e, 

conseqüentemente, com a própria manutenção do MAR.  

O isolamento de explantes competentes (isolados de plantas com 120 dias de idade) 

ocasionou um decréscimo ainda maior e mais rápido no conteúdo de citocininas totais que 

perdurou durante as primeiras 12 horas do desligamento dos ápices radiculares da planta-

mãe (Figura 21A). Esse decréscimo foi observado tanto nas citocininas do tipo Z quanto iP; 

no entanto, essa queda foi mais expressiva nas citocininas do tipo iP, o qual era 

predominante nos ápices ligados à planta-mãe. Complementarmente, após as primeiras horas 

de isolamento verificou-se a tendência ao aumento nos teores endógenos das citocininas do 

tipo Z. Dessa forma, estabeleceu-se durante a maior parte do período que abrangeu o 

primeiro dia do isolamento dos explantes uma clara inversão no tipo de citocininas 

predominante, sendo aquelas do tipo Z presentes em maior proporção (Figura 21B).    

Esse perfil traçado em relação à mudança do tipo de citocininas predominante nesses 

primeiros momentos do isolamento dos ápices radiculares teve forte correlação com as 

modificações histológicas observadas no MAR logo após o isolamento, o qual passou em 
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apenas 12 horas da separação da planta-mãe de uma organização do tipo intermediária-

aberta para outra totalmente aberta (Figuras 15A e 15B). Esses resultados indicaram que o 

isolamento dos ápices radiculares de plantas de C. fimbriatum, quando comparado com o 

processo de envelhecimento radicular, intensificaria a competência para a conversão do MAR 

em gemas caulinares por meio de modificações estuturais mais rápidas, alavancadas no nível 

citocinínico por um decréscimo inicial mais rápido e proeminente no conteúdo destas 

substâncias, envolvendo presumivelmente, uma predominância inicial de citocininas do tipo Z.  

Após 12 horas do isolamento dos explantes, verificou-se uma tendência de aumento 

nos teores endógenos de citocininas nos explantes, sendo que decorridos 48 horas do 

isolamento, a concentração de citocininas totais já tinha praticamente alcançado os valores 

encontrados nos explantes iniciais (Figura 21A). Nesse momento, ambos os tipos de 

citocininas encontravam-se presentes de maneira equivalente, devido principalmente ao 

aumento da participação das citocininas do tipo iP após cerca de 12 horas de isolamento 

(Figura 21B). Essa tendência poderia ter ocorrido como conseqüência de um provável 

aumento na biossíntese dessa classe hormonal a partir de iPR, considerada precursora na via 

biossintética das demais citocininas analisadas (AUER, 2002). 

 A ação promotora das citocininas sobre a evolução do processo de conversão do MAR 

em gemas caulinares ficou bem evidenciada à medida que se verificou a conversão de parte 

dos ápices radiculares ainda ligados a plantas com 240 dias, após transferidas para um meio 

de cultura novo suplementado com zeatina (Tabela 3 e Figura 24). Esses resultados 

indicaram que o deslocamento do balanço favoravelmente à Z poderia estimular a conversão 

de ápices radiculares em gemas, mesmo quando o MAR ainda permanecia sob o controle da 

parte aérea de plantas mais velhas.  

O quadro acima exposto sugere que as citocininas poderiam atuar, em algum grau, 

tanto no ganho de competência por parte do meristema apical radicular, complementando-a, 

quanto no controle das divisões celulares que determinam, segundo KRAUS e MONTEIRO 



 138 

(1989), o início do processo de conversão dos ápices radiculares per se. De fato, já se 

conhece, de longa data, que as citocininas podem induzir a formação de meristemas 

caulinares a partir de células em proliferação desordenada, dando a indicação de que estes 

hormônios além de participarem dos eventos de indução e manutenção do ciclo celular 

(SKOOG e MILLER, 1957; del POZO et al., 2005), participariam também da organização 

estrutural e funcional do meristema apical caulinar  (BONHOMME et al. 2000). 

HEWELT e colaboradores (2000) verificaram que a regulação das citocininas no 

meristema apical caulinar de milho envolvia a participação do gene KNOTTED1 (KN1), um 

membro pertencente à família homeodomínio KNOX, o qual é homólogo ao KNAT1 e ao 

SHOOTMERISTEMLESS de A. thaliana. Há indícios de que a expressão de KN1 ocorre 

exclusivamente no meristema apical caulinar e possui envolvimento no desenvolvimento e 

manutenção desse tecido. A participação das citocininas durante este evento é algo passível 

de atenção, tendo em vista que essa classe hormonal é reconhecida por seu controle sobre a 

manutenção do ciclo celular e na expressão de fatores de transcrição, que assim como KN1, 

favorecem o estabelecimento e manutenção da organização meristemática caulinar (POZO et 

al., 2005).  

Cabe ressaltar que, apesar da obtenção de bons indícios a respeito da atuação das 

citocininas durante o processo de aquisição e complementação de competência, bem como 

da conversão do MAR de C. fimbriatum em gemas caulinares, não se deve desconsiderar o 

envolvimento de outras moléculas sinalizadoras nesse processo, incluindo outros hormônios. 

Essas possibilidades foram consideradas a partir de resultados obtidos com a quantificação 

de citocininas em explantes submetidos a tratamentos com diferentes qualidades de luz que 

se mostraram promotoras (luz vermelha ou escuro) ou inibitórias (luz azul) à conversão do 

MAR competente (dados não apresentados). De acordo com estes resultados e dados da 

literatura a cerca dos efeitos da luz azul sobre os teores e/ou ação de outras classes 

hormonais, suscitou-se a possibilidade da participação de hormônios como as auxinas e 
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giberelinas no processo, uma vez que se sabe que a luz azul (condição inibitória para 

conversão) diminuiria a sensibilidade e / ou os teores de auxina, bem como inibiria os genes 

de biossíntese de giberelinas, resultando na redução do alongamento celular e, 

conseqüentemente, do crescimento caulinar de plântulas de A. thaliana (FOLTA et al., 2003).  

De fato, as giberelinas pareceram participar da aquisição de competência do MAR 

para conversão em gemas caulinares, uma vez que ápices radiculares isolados de plantas 

com 240 dias de idade apresentaram o conteúdo das giberelinas analisadas aumentado. 

Além disso, a quantificação dos teores endógenos das giberelinas GA1 e GA7 indicou que a 

predominância de tipos distintos de giberelinas no ápice radicular de C. fimbriatum poderia ter 

papéis diferenciados, uma vez que GA1 apresentou-se mais relacionado às fases onde o 

alongamento e a diferenciação celulares ocorreram durante as modificações profundas no 

MAR de plantas velhas, ao passo que GA7 pareceu estar mais relacionado aos eventos 

ocorridos nos ápices mais jovens (Figura 45B).  

As auxinas também se reveleram um grupo hormonal com sinalização determinante 

para o controle do MAR de C. fimbriatum e de sua competência para conversão em gemas 

caulinares. Verificou-se que o envelhecimento radicular, com a concomitante aquisição de 

competência do MAR para conversão em gemas, coincidiu com uma diminuição substancial 

dos teores endógenos tanto de AIA livre quanto da sua forma conjugada AIA-Asp (Figura 25). 

Esse processo pode ter sido reflexo do fato de que, a partir de cerca de 100 dias de idade, as 

plantas de C. fimbriatum apresentam suas principais fontes de auxina prejudicadas, ou seja, a 

atividade do meristema apical caulinar encontra-se parada, sem formação de novas folhas, 

devido ao dreno representado pelo desenvolvimento do pseudobulbo (SUZUKI, 2005).  

De acordo com essa linha de raciocínio, é razoável supor que o processo de 

diminuição do transporte polar de auxina já tenha início em plantas com idade ligeiramente 

inferior a 120 dias, uma vez que nesse momento boa parte das raízes das plantas já tinha 
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atingido o estado de crescimento radicular determinando (Figura 3), bem como já haviam sido 

iniciadas as modificações estruturais no MAR (Figura 10C).  

Baseando-se no conhecimento bem estabelecido de que os gradientes de auxina nas 

plantas dependem do controle de seu transporte polar, sendo ele responsável em última 

análise pela regulação de uma ampla variedade de processos de desenvovimento, incluindo a 

organogênese e manutenção do MAR (VIETEN et al., 2007), procurou-se estudar a 

importância deste transporte em plantas intactas de C. fimbriatum ainda jovens, visando mais 

particularmente o estudo do seu desenvolvimento radicular. 

Dessa forma, verificou-se que aplicações de NPA (uma substância inibidora do 

transporte polar de auxina) em plantas intactas de C. fimbriatum a partir do 30º dia de idade, 

resultaram em uma redução conspícua do crescimento da primeira raiz formada em cada 

planta (Figura 26). Além de provocar a redução do crescimento e desenvolvimento radicular 

(Figuras 26 e 27), estes tratamentos induziram, concomitantemente, e de maneira precoce, o 

estabelecimento do crescimento determinado das raízes (Figura 26). 

Tais tratamentos também foram capazes de desencadear modificações morfológicas 

na região apical das raízes, as quais eram visíveis a olho nu, especialmente nos ápices 

radiculares de plantas tratadas com a concentração mais elevada de NPA (1000µM), a qual 

provocou o intumescimento da região meristemática das raízes (Figura 27), de maneira muito 

semelhante às modificações observadas no início do processo de conversão desencadeado 

pelo isolamento dos ápices radiculares competentes (Figura 14A).  

As análises histológicas dos ápices radiculares tratados com NPA, por sua vez, 

revelaram que o bloqueio do transporte polar de auxina nesse tecido levava a uma intensa 

diferenciação dos tecidos apicais da raiz, a parada da atividade do MAR e subseqüente 

diferenciação da maioria das células meristemáticas em células parenquimáticas (Figura 28). 

De certa forma, esses resultados apresentam certa relação com os eventos observados nos 

ápices radiculares de plantas com 240 dias, cujos MARs também se diferenciaram 
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parcialmente em células parenquimáticas e os respectivos CQs tornavam-se altamente 

modificados devido a uma aparente perda de quiescência das suas células (Figura 10D). 

KERK e FELDMAN (1995), estudando os efeitos da aplicação de NPA em raízes de milho, 

observaram um aumento na atividade mitótica do CQ. Mais recentemente, JIANG et al., 

(2003) complementaram esses resultados através da observação de que a auxina  promovia 

a ativação do CQ em sua face distal, ocasionando a mudança da organização fechada do 

MAR para aberta.  

Dessa forma, verificou-se que condições responsáveis por um distúrbio mais severo 

na homeostase do transporte polar de auxina na região do MAR parecem levar os ápices 

radiculares de C. fimbriatum, mesmo que jovens e ainda sem a necessária competência para 

a conversão, a uma profunda reorganização meristemática, cujas características estruturais 

comparam-se aos meristemas com competência para conversão em gemas caulinares. No 

entanto, nesse caso o processo pode não ter se completado devido a uma condição 

fisiológica desfavorável ao aumento nos teores de citocininas endógenas, enquanto os ápices 

radiculares foram mantidos ligados a planta-mãe e sob incubação na presença do inibidor de 

transporte polar de auxina. De fato, quando os teores endógenos de citocininas foram 

analisados nos ápices radiculares de plantas jovens de C. fimbriatum que permaneceram em 

incubação na presença de NPA, verificou-se que a concentração endógena de citocininas não 

foi alterada significativamente por esse tratamento em comparação à condição controle 

(Figura 29).  

Ainda dentro dessa hipótese, é plausível supor que o isolamento do ápice radicular de 

C. fimbriatum provoque, entre outras conseqüências como é o caso do acúmulo de citocininas 

em longo prazo (PERES e KERBAUY, 1999), uma diminuição intensa da chegada de auxina 

no tecido meristemático devido à interrupção do seu transporte polar. Da mesma maneira, 

esse processo parece ocorrer, de forma mais lenta, durante o desenvolvimento das plantas 
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de C. fimbriatum, sendo que a chegada da auxina até os ápices radiculares parece diminuir, 

gradativamente, ao longo do desenvolvimento das plantas.  

A incubação de ápices radiculares isolados de plantas jovens com NPA, por sua vez, 

desencadeou, assim como verificado nas plantas intactas tratadas com essa substância, uma 

severa inibição do crescimento longitudinal dos explantes, acompanhada de modificações 

estruturais apicais consideráveis (Figura 30 e 31, respectivamente). Ainda de acordo com o 

observado nas plantas intactas, a aplicação da maior concentração de NPA empregada 

(1000µM) desencadeou o intumescimento do MAR, sendo que sob esta condição 

experimental parece ter ocorrido a aquisição de competência para sua conversão em gema 

caulinar, uma vez que essa estrutura era capaz de originar uma nova planta, após a retirada 

dos explantes da presença de NPA (Tabela 4).  

Esses resultados parecem enfatizar que perturbações do transporte polar de auxina 

podem ter atuado, de maneira substancial na aquisição de competência para conversão do 

MAR; no entanto, conforme já aventado, outros sinais desencadeados pelo isolamento dos 

explantes (tais como o acúmulo de citocininas) pareceram essenciais para que esse processo 

organogênico se consolide, uma vez que não foi observada a formação de nenhuma gema 

caulinar a partir do MAR intumescido de plantas intactas de C. fimbriatum tratadas com 

1000µM de NPA (Figura 27). Dessa forma, os resultados obtidos no presente trabalho 

mostram que distúrbios no transporte polar de auxina, desencadeados, por exemplo, pela 

aplicação de NPA em ápices radiculares jovens (isolados ou ligados a planta-mãe), foram 

capazes de provocar, de maneira equivalente, porém mais intensa ao que foi observado 

durante o envelhecimento dos ápices radiculares de C. fimbriatum, ou seja, uma inibição 

conspícua do crescimento longitudinal radicular orquestrada por modificações estruturais 

profundas que levaram à repressão da atividade do MAR.  

Além disso, a observação da perda da coifa durante o período anterior às etapas que 

desencadearam a reorganização do MAR e sua conversão em gema caulinar (Figuras 5, 9, 
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10 e 15), de certa forma corroborou a ocorrência de possíveis distúrbios na distribuição e/ou 

concentração de auxina na região apical de raízes de C. fimbriatum. De fato, verificou-se que 

um membro da família de transportadores de auxina, a proteína AtPIN4, estaria ligado ao 

estabelecimento de um dreno de auxina na região das iniciais da coifa, sendo que sua função 

parece ser essencial para a distribuição de auxina na raiz (FRIML et al., 2002). Ainda de 

acordo com essa possibilidade, JIANG et al., (2003) sugeriram que a perturbação no 

transporte polar de auxina poderia modificar a manutenção do balanço entre as células do CQ 

e da coifa, provocando a mudança do MAR do tipo fechado para aberto. 

Estudos têm mostrado, consistentemente, que perturbações na distribuição ou na 

concentração de auxina em raízes podem ocasionar mudanças metabólicas nas células do 

CQ, podendo levar a perda de sua quiescência e culminar em divisões celulares incomuns 

nessa região (KERK e FELDMAN, 1995; KERK et al., 2000; JIANG et al., 2003). 

Paralelamente, KRAUS e MONTEIRO (1989) mostraram, por meio de análises histológicas, 

que o processo de formação das gemas caulinares em ápices radiculares isolados de C. 

pileatum teve início com o aumento de divisões celulares na região do CQ.  

SABATINI et al. (1999) verificaram a importância do transporte polar de auxina no 

estabelecimento de uma concentração máxima de auxina na região do MAR, a qual engloba o 

CQ. Em consonância com esse relato, estudos têm agregado informações acerca da 

importância do transporte polar de auxina para a manutenção do CQ e, conseqüentemente, 

para organização do MAR (KERK e FELDMAN, 1995; KERK et al., 2000; JIANG e FELDMAN, 

2003). Atualmente, sabe-se que na região onde ocorre o máximo de auxina, também se dá a 

expressão do gene PLETHORA, a qual é dependente de auxina, e que participa junto a ela na 

conservação das características fundamentais do MAR, incluindo a manutenção do 

funcionamento do CQ (AIDA et al., 2004)  

De fato, a rede de comunicação entre as células do CQ, da coifa e do meristema 

fundamental é normalmente realizada por meio do trânsito celular de fatores de transcrição 
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determinantes na especificação, organização e funcionamento de cada região do MAR (VEIT, 

2006). Baseando-se na literatura recente, é plausível sugerir que em C. fimbriatum ocorram 

distúrbios no trânsito de certos fatores de transcrição (tais como homólogos de PLETHORA, 

SCARECROW, SHORT ROOT, entre outros) durante o ganho de competência e conversão 

do MAR em gemas caulinares. Dessa forma, a aquisição de competência para o 

estabelecimento de um meristema caulinar a partir de células radiculares de C. fimbriatum, 

prescindiria de mudanças na expressão de um ou mais fatores que confere (m) as 

características celulares intrínsecas de MAR, possibilitando as células que o compõe 

responder a diferentes sinais e, conseqüentemente, a adquirir rotas distintas de diferenciação 

e desenvolvimento. 

Os dados obtidos acerca do controle hormonal na organização e atividade do MAR de 

C. fimbriatum respaldam a hipótese de que as diferenças observadas na competência e 

morfologia externa relacionadas à conversão de ápices radiculares com diferentes idades 

(Figura 4) poderiam ser reflexos, entre outros fatores, de uma mudança na regulação exercida 

pela auxina sobre a organização e atividade do MAR. Corroborando esse importante papel 

estabelecido para as auxinas no controle da organização e atividade do MAR (JIANG e 

FELDMAN, 2005), bem como os indícios anteriores de que essa classe hormonal provocaria 

um efeito antagônico ao processo de conversão do MAR de C. frimbriatum em gemas 

caulinares (COLLI e KERBAUY, 1993; PERES et al., 1999), no presente trabalho, verificou-se 

que a incubação de ápices radiculares jovens na presença de AIA promoveu a manutenção 

do crescimento longitudinal das raízes dessa orquídea quando isoladas da planta-mãe (Figura 

32).  

Complementarmente, verificou-se que o MAR de C. fimbriatum com 240 dias de idade 

respondeu diferentemente a sinais hormonais distintos, seja para a retomada da 

organogênese radicular (com a adição de auxina), ou para a conversão em gemas (com a 

adição de citocininas), indicando que os MARs das diferentes raízes analisadas pareceram ter 
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competência para organogênese diferenciada. Essa tendência ficou ainda mais clara com a 

observação de que parte dos ápices radiculares de plantas velhas tratadas simultaneamente 

com Z e AIA retomou o crescimento radicular, sendo que outra parte se converteu em gemas, 

e ainda um terceiro conjunto não respondeu ao tratamento (Figura 33 e Tabela 5).   

Com base nessas informações, supõe-se que em C. fimbriatum haja um grau de 

envelhecimento diferenciado entre as raízes adventíceas formadas, sendo que a idade 

acarretaria em um estágio de desenvolvimento radicular específico, o qual poderia ou não 

apresentar as modificações necessárias para o ganho de competência do MAR para 

responder a diferentes sinalizações hormonais e, conseqüentemente, para seguir um caminho 

específico do desenvolvimento. 

O envelhecimento também acarretou um aumento na produção de etileno pelas 

plantas de C. fimbriatum com 240 dias de idade (Figura 34), coincidindo no caso com a 

presença nessas plantas de boa parte das folhas em processo de senescência, pseudobulbo 

proeminente, o qual refletiria segundo SUZUKI (2005), um meristema apical caulinar sem 

atividade e sem formação de folhas novas. O etileno representa o fitormônio mais 

freqüentemente relacionado a respostas de envelhecimento em tecidos vegetais (van LOON e 

GLICK, 2004), bem como vem sendo apontado como importante regulador de respostas 

dadas pelo transporte polar de auxina em meristemas radiculares (CASSON e LINDSEY, 

2003).  

Em vista da correlação detectada entre as constatações acima expostas e a 

observação de que o processo de aquisição de competência para conversão do MAR de C. 

fimbriatum foi dependente do envelhecimento radicular (Figura 4), procurou-se analisar o 

comportamento de raízes ligadas a plantas ainda jovens, as quais foram tratadas com 

concentrações relativamente elevadas de etileno durante o período inicial do 

desenvolvimento.   
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Dessa forma, constatou-se que a exposição de plantas jovens de C. fimbriatum a 

concentrações elevadas de etileno inibiu o crescimento radicular, desencadeando o 

estabelecimento precoce do crescimento determinado das raízes (Figuras 35 e 37). 

Tratamentos com 1-MCP, uma substância inibidora de receptores de etileno, favoreceram, 

por sua vez, o crescimento inicial da primeira raiz de cada planta durante as duas primeiras 

semanas de tratamento (Figura 36); no entanto, não afetou o tamanho final das mesmas. 

Esses resultados indicaram que a presença (e percepção) de etileno em concentrações 

elevadas foi prejudicial ao crescimento radicular de plantas jovens de C. fimbriatum.  

A administração de etileno durante os estágios iniciais de desenvolvimento de plantas 

de C. fimbriatum cultivadas in vitro ocasionou, assim como observado nos tratamentos de 

plantas de mesma idade com NPA, fortes alterações na organização histológica do MAR. 

Análises histológicas dessa região em plantas jovens submetidas a um período crescente de 

exposição à 500µM de etileno mostraram que esse tratamento afetava negativamente o 

crescimento radicular, simultaneamente a uma forte indução de diferenciação de todos os 

tecidos do ápice radicular, incluindo a região do próprio MAR (Figura 38). 

Com o aumento do tempo de exposição ao etileno, pode-se notar a ocorrência de 

alterações celulares dentro do MAR muito semelhantes àquelas encontradas no meristema 

radicular de plantas submetidas ao tratamento com 1000µM de NPA (Figuras 38E e 28G, 

respectivamente). Dentre essas alterações, destacou-se a modificação na organização celular 

do CQ, com a presença de um novo grupo de células nessa região (Figuras 38E). No entanto, 

de maneira distinta ao que foi visto no MAR tratado com NPA, a região equivalente das raízes 

tratadas com etileno foi ocupada por um novo conjunto de células aparentemente derivado da 

perda de quiescência do CQ, o qual era constituído por células envolvidas em processo 

mitótico. Essas divisões celulares mostraram-se relacionadas com a consolidação e 

estabelecimento da gema caulinar no MAR alterado, a partir da qual se desenvolveu uma 

nova planta (Figura 38G). Essa seqüência de alterações morfológicas desencadeadas pelo 
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etileno corroborou as indicações anteriores de que as modificações do MAR que levam ao 

seu intumescimento estão fortemente relacionadas e, possivelmente sejam necessárias para 

a aquisição de competência dos ápices radiculares e sua conversão em gemas caulinares em 

C. fimbriatum.  

Os resultados obtidos no presente estudo dão respaldo aos indícios anteriormente 

obtidos por KERBAUY e COLLI (1997), os quais verificaram que a aplicação de substâncias 

liberadoras de etileno, como ácido 2-cloroetilfosfônico (CEPA), ou de seu precursor 

bioquímico como o ácido carboxílico aminociclopropano (ACC), estimulavam a conversão de 

ápices radiculares isolados de plantas de C. fimbriatum.  Esses autores sugeriram que o 

efeito promotor do etileno sobre esse evento poderia ser reflexo de uma redução nos teores 

endógenos de AIA nos explantes e de um aumento concomitante na concentração de 

citocininas endógenas. Tal sugestão foi respaldada mais adiante pelos resultados obtidos por 

PERES et al. (1999), com a quantificação dos teores endógenos dessas classes hormonais 

em explantes também isolados de C. fimbriatum. 

 Os resultdos ora obtidos corroboraram as evidências anteriores obtidas, uma vez que 

os ápices radiculares das plantas tratadas com etileno apresentaram no momento que 

antecedeu o estabelecimento do meristema caulinar uma elevação considerável nos teores 

de citocininas endógenas. Nesse caso, observou-se que o tipo de citocinina predominante 

após o tratamento com etileno passou a ser do tipo Z (Z+ZR), assim como observado nas 

primeiras horas após o isolamento de ápices radiculares competentes para conversão em 

gemas caulinares (Figura 21B). Complementarmente, verificou-se que, como observado em 

ápices radiculares recém-isolados de plantas com 240 dias de idade, após o tratamento com 

etileno ocorreu a predominância do tipo trans-ZR no MAR de plantas jovens (Figura 43). 

O tratamento de plantas jovens e intactas de C. fimbriatum com etileno também 

proporcionou uma série de modificações no desenvolvimento do sistema radicular como um 

todo. Verificou-se, por exemplo, um aumento na massa fresca radicular causado pelo 
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estímulo na formação de novas raízes adventícias, as quais tiveram parte de seus MARs 

convertidos em gemas caulinares (Figura 40). O etileno também ocasionou a indução da 

diferenciação de células especializadas como pêlos absorventes, velame e células com 

espessamento pariental secudário (Figura 41). Tais células com espessamento pariental 

secudário foram identificadas por outros autores em raízes de C. fimbriatum (OLIVEIRA e 

SAJO, 1999), sendo que, segundo KOLLER e ROST (1988), a função dessas células estaria 

relacionada à retenção de água e ao suporte mecânico, evitando o colapso celular durante a 

dessecação.  

De fato, teores elevados de etileno normalmente levam à formação de um maior 

número de raízes adventícias, no entanto, estas normalmente apresentam tamanho reduzido 

(RIOV e YANG, 1989). Estudos têm sustentado a ação promotora do etileno na rizogênese 

adventícia, como é o caso das plantas mutantes de tomateiro denominadas never ripe, as 

quais são deficientes para a síntese de etileno e, quando comparadas às plantas selvagens, 

apresentam uma diminuição acentuada na capacidade de formação de raízes adventícias; no 

entanto, quando esse material foi tratado com ACC, a rizogênese adventícia ocorreu 

normalmente, demonstrando a importância do etileno nesse evento organogênico 

(BLEECKER et al., 1988; LANAHAN et al., 1994; CLARK et al., 1999). A diminuição na 

capacidade de formação de raízes adventícias também foi observada em estacas de Petunia 

sp. mutante para uma menor sensibilidade ao etileno (CLARK et al., 1999). 

Apesar do papel do etileno na rizogênese já ser conhecido há bastante tempo 

(ZIMMERMAN e HITCHCOCK, 1933), os estudos dos componentes moleculares que atuam 

nas respostas a esse fitormômio na regulação do desenvolvimento radicular só foram 

iniciados mais recentemente; vários desses trabalhos sugerem que a sinalização pelo etileno 

envolveria uma interação simultânea com a auxina, levando a respostas regulatórias no ápice 

radicular (PONCE et al., 2005; STEPANOVA et al., 2005; PRAYITNO et al., 2006). 
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Dessa forma, é plausível supor que o etileno tenha agido como elemento promotor da 

conversão do MAR jovem de C. fimbriatum em gemas caulinares por meio da inibição, pelo 

menos parcial, do transporte polar de auxina. Essa hipótese conta com o suporte de alguns 

dados, tais como: a semelhança dos efeitos provocados pelo etileno e pelo NPA sobre a 

aquisição de competência do MAR de C. fimbriatum para conversão em gemas, o fato do 

etileno ter inibido consideravelmente o desenvolvimento da parte aérea de C. fimbriatum 

(importante fonte de produção de auxina), assim como o conhecimento baseado na literatura 

do etileno poder agir como um importante fator inibitório do transporte polar de auxina em 

muitas espécies vegetais (ABELES et al., 1992).  

Ainda dentro dessa hipótese, como anteriormente proposto, é razoável supor que 

durante o envelhecimento das plantas de C. fimbriatum haja uma diminuição gradual no 

transporte polar de auxina, uma vez que as principais fontes de auxina para as raízes 

estariam prejudicadas (atividade do meristema apical caulinar parada, sem formação de 

novas folhas), e esse evento poderia ser agravado em idades mais avançadas (por volta de 

240 dias), quando foi verificado o aumento da concentração de etileno emitido pelas plantas 

no interior dos frascos (Figura 34). 

De fato, o etileno é considerado um importante regulador natural do crescimento 

radicular, sendo que os teores emitidos desse gás sob condições naturais são geralmente 

baixos, no entanto, quando as raízes encontram-se sob condições de estresse, a 

concentração emitida desse hormônio tende a aumentar drasticamente, levando a mudanças 

profundas no desenvolvimento radicular (FELDMAN, 1984). Essas informações agregam 

elementos que indicam que plantas de C. fimbriatum, confinadas por 240 dias em recipientes 

com trocas gasosas prejudicadas, e em meio de cultura com as características apresentadas 

na figura 7, devem se encontrar sob condições de estresse. Dessa forma, supõe-se que 

condições de estresse poderiam participar do estabelecimento da competência do MAR para 

a sua conversão em gemas. 
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 De acordo com essa linha de raciocínio, verificou-se que os teores endógenos de 

ácido abscísico (ABA) encontraram-se comparativamente elevados nos ápices radiculares 

recém-isolados de plantas com 240 dias de idade (Figura 45A). Sabe-se que o ABA, assim 

como o etileno, representam classes hormonais envolvidas freqüentemente com eventos de 

sinalização em respostas ao estresse (FINKELSTEIN et al., 2002).   

Segundo IVANOV (2007), o estresse oxidativo influencia amplamente o 

desenvolvimento do MAR dos vegetais em geral. Está bem estabelecido que a regulação da 

divisão celular no MAR é dependente do estado redox no citossol (KERK e FELDMAN, 1995; 

KERK et al., 2000; JIANG e FELDMAN, 2003), sendo que as regiões do MAR com baixas 

taxas de divisões celulares, como é o caso do CQ, apresentam predomínio das formas 

oxidadas de ascorbato e glutationa, ao passo que nas regiões com atividade mitótica mais 

elevada os teores das formas reduzidas se apresentam relativamente mais altos (KERK e 

FELDMAN, 1995).  

 

Com o objetivo de se adquirir maiores imformações a cerca do potencial mitótico de 

ápices radiculares de C. fimbriatum durante o processo de aquisição de competência, 

realizou-se a quantificação das formas reduzidas de glutationa (GSH) e ascorbato (ASC) nos 

ápices radiculares de C. fimbriatum durante o envelhecimento radicular. Essas análises 

revelaram que a presença desses compostos diminuiu a partir do 60° dia de vida das plantas 

(Figura 46). Uma vez que esses compostos são relacionados com a estimulação de divisões 

celulares no MAR (KERK e FELDMAN, 1995), esses dados são coerentes com as 

informações obtidas de que, a partir do 60° dia de idade, as plantas de C. fimbriatum já 

apresentaram suas primeiras raízes com redução no crescimento.  

O isolamento de ápices radiculares jovens, portanto não competentes para conversão 

do MAR em gemas caulinares, induziu uma diminuição nos teores endógenos de ASC após o 

primeiro dia do isolamento. No entanto, essa tendência não foi observada nos teores de GSH, 
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os quais, de maneira contrária, aumentaram no primeiro dia do isolamento dos explantes, 

mantendo-se após esse período com valores próximos ao encontrado na condição inicial 

(Figura 49). Esses dados apontam para uma possível situação em que a manutenção da 

atividade do MAR nos explantes jovens possa ser mantida pela presença de GSH em 

concentrações favoráveis à organização e atividade do MAR de C. fimbriatum.   

De fato, sabe-se que GSH além de desempenhar papel no controle das divisões 

celulares, também participa como importante sinal para a manutenção da organização e 

atividade do MAR. Plantas mutantes de A. thaliana para o gene ROOT MERISTEMLESS, que 

codifica a primeira enzima da biossíntese de GSH, não possuíam o MAR nos estágios pós-

embrionários devido à ocorrência de desorganização em sua estrutura, o que impossibilitava 

a formação de novas células iniciais funcionais. No entanto, esse atributo estrutural dos 

mutantes foi revertido por meio do tratamento destas plântulas mutantes com GSH 

(VERNOUX et al., 2000). Complementarmente, foi verificado em cultura de células de alfafa 

incubadas na presença de um inibidor específico da primeira enzima da biossíntese de GSH 

também induzia a inibição do ciclo celular (POTTERS et al. 2004, SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ et 

al.; 1997).  

Po outro lado, o isolamento de ápices radiculares competentes (a partir de plantas de 

C. fimbriatum com 120 dias de idade) ocasionou, de maneira inversa ao observado nos 

explantes não-competentes, um aumento significativo de ASC e, adicionalmente, não foram 

observadas mudanças na concentração de GSH (Figura 49). Esses dados indicam que o 

isolamento de explantes competentes envolva uma situação fisiológica que propicie a 

retomada de divisão celular no MAR competente, uma vez que a presença de teores elevados 

de ASC nos meristemas é fortemente relacionada com regiões em elevada atividade mitótica 

(KERK e FELDMAN, 1995). 

Dessa forma, pode-se supor que o aumento de ASC nos ápices radiculares 

competentes de C. fimbriatum possa estar relacionado com a perda da quiescência das 
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células do CQ durante o processo de reorganização do MAR para o estabelecimento do 

meristema caulinar após o isolamento. Diversos estudos dão suporte ao papel de GSH e ASC 

na atividade do CQ. Segundo VERNOUX et al., 2000; JIANG et al., 2003; del POZO, 2005), 

GSH estaria relacionada com a transição da fase G1 para S do ciclo celular, enquanto ASC 

encontra-se predominantemente presente em regiões radiculares com elevada taxa de 

proliferação celular (KERK et al., 2000). Ainda dentro dessa idéia, segundo KERK e 

FELDMAN (1995), o caráter quiescente das células do MAR seria mantido pela interação de 

concentrações mais elevadas de auxina e a presença predominante das formas oxidadas de 

glutationa e ascorbato, via atividade da ácido ascóbico oxidase.  

Explantes radiculares jovens de C.fimbriatum tratados com GSH apresentaram uma 

relação dose-resposta positiva em relação ao crescimento longitudinal dos explantes, dando 

forte respaldo às indicações da importância da forma reduzida de glutationa para a 

manutenção da atividade do MAR também em plantas de C. fimbriatum. Por outro lado, 

verificou-se que tratamentos de ápices radiculares jovens com substâncias promotoras de 

estresse oxidativo, como a menadiona e o paraquat (ambos indutores da formação de 

superóxidos nos tecidos), ocasionavam respostas fortemente inibitórias ao crescimento das 

raízes e à atividade do MAR nessa espécie (Figura 47). Neste caso, tomando-se em conta os 

resultados observados sobre a importância da natureza aberta ou fechada dos meristemas 

radiculares, e seus efeitos sobre o crescimento destes órgãos em geral, não se descarta a 

possibilidade de que a inibição do crescimento radicular observada em C. fimbriatum sob 

essas condições, reflita uma desorganização meristemática provocada pela modificação do 

MAR do tipo fechado para o tipo aberto.  

Tal proposta baseia-se no fato de que os explantes radiculares tratados com 1µM de 

paraquat não se converteram em gemas caulinares, no entanto, quando os mesmos foram 

transferidos deste tratamento para meio de cultura desprovido dessa substância, verificou-se 

a formação de gemas a partir do MAR alterado, indicando que esse herbicida foi capaz de 
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provocar a parada da atividade do MAR e o ganho de competência para conversão desse 

tecido em gemas caulinares (Figura 48). No entanto, tanto o tratamento contínuo com 

paraquat quanto com menadiona mostrou-se inibitórios à formação da gema caulinar, 

provavelmente pela formação de espécies reativas de oxigênio, as quais poderiam afetar 

negativamente as divisões celulares no MAR e sua re-organização para o estabelecimento do 

meristema caulinar.  

O óxico nítrico (NO) é um radical livre, cuja participação como mensageiro secundário 

foi constatada em diferentes processos de sinalização em plantas, incluindo respostas 

relacionadas à organogênese radicular (PAGNUSSAT et al., 2002, 2003; GUO et al., 2003; 

CORREA-ARAGUNDE et al., 2004).  No presente trabalho verificou-se que a redução do NO 

nos ápices radiculares jovens de C. fimbriatum, por meio do tratamento com CPTIO (uma 

substância eliminadora de NO), desencadeou uma drástica inibição no crescimento 

longitudinal dos explantes, ao passo que a aplicação de SNP (uma substância doadora de 

NO) potencializou a atividade do MAR quando administrada em concentrações moderadas, 

estimulando o crescimento longitudinal dos ápices radiculares isolados de plantas jovens. No 

entanto, concentrações elevadas dessa substância (por volta de 100µM), mostraram-se 

fortemente inibitórias ao crescimento deste órgão, induzindo o intumescimento da região 

apical dos explantes (Figura 50 e Tabela 7). Indícios complementares acerca da participação 

do NO na organização e atividade do MAR dessa orquídea foram obtidos por meio da 

utilização de uma substância marcadora de NO por fluorescência em tecidos (DAF-2DA). 

Tomando-se a maior presença interna e localizada do NO como indicativo de sua maior 

atividade, poder-se-ia inferir que este radical livre estaria de alguma maneira envolvido tanto 

no ganho de competência do MAR quanto no próprio desenvolvimento do primórdio da gema 

gerada nesse evento organogenético (Figuras 51 e 52, respectivamente).  

Nesse sentido, verificou-se uma intensa presença do NO no MAR de raízes de plantas 

com 240 dias de idade, especialmente nas regiões equivalentes ao cilindro vascular e ao 
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centro da região meristemática onde foi encontrado o grupo de células aparentemente 

derivado da perda de quiescência do CQ, cujas características verificadas anteriormente 

indicaram estar envolvidas em processo de diferenciação de células vasculares (Figura 8L). O 

NO e a auxina têm sido fortemente apontados como importantes sinalizadores dos estágios 

iniciais da diferenciação de células vasculares (GABALDON et al., 2005), sendo que 

distúrbios na concentração de ambos sinais parecem desencadear o avanço no processo de 

diferenciação dos tecidos, incluindo os vasculares, no caso do MAR de C. fimbriatum.  

Frente ao acima exposto, sugere-se que o NO, de alguma forma contribua na 

regulação do desenvolvimento dos ápices radiculares de C. fimbriatum de maneira 

dependente da concentração; em teores menores estimularia e manteria as características 

juvenis das raízes de C. fimbriatum, enquanto em concentrações mais elevadas influenciaria 

positivamente a aquisição de competência para a conversão dos MARs. É possível que estes 

efeitos do NO sejam estabelecidos por meio da regulação da sinalização induzida pela 

auxina.  No entanto, diante ainda da falta de melhores elementos de convicção a respeito, 

não se pode descartar a possibilidade de que esses sinais ajam por meio de rotas separadas 

e complementares. De acordo com esse raciocínio, é sabido, por exemplo, que o NO pode 

atuar como um importante mensageiro secundário nas respostas de organogênese radicular 

desencadeadas por auxina em diferentes espécies vegetais (PAGNUSSAT et al., 2002, 2003; 

GUO et al., 2003; CORREA-ARAGUNDE et al., 2004). 

O cálcio citossólico é um dos mensageiros secundários mais freqüentemente 

relacionados a respostas celulares envolvidas com o controle da atividade meristemática 

(WHITE e BROADLEY, 2003). Em ápices radiculares de plantas de C. fimbriatum constatou-

se que as variações detectadas em suas concentrações apresentavam fortes correlações 

como a cessação da atividade do MAR, ganho de competência e indução da conversão desse 

tecido em gemas caulinares. De maneira semelhante ao observado com o NO, a análise da 

distribuição do cálcio citossólico por meio da marcação por fluorescência, mostrou sua 
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presença maciça em ápices radiculares de plantas de C. fimbriatum com 240 dias de idade. 

Sua localização predominante também coincidiu com as regiões correspondentes ao cilindro 

vascular e a região meristemática central, de onde é originado o grupo de células 

aparentemente derivado da perda de quiescência do CQ (Figura 55H).  

 A utilização de uma substância quelante de cálcio citossólico (EGTA), e de uma outra 

estimuladora da sinalização dada por esse íon (ionomicina, um ionóforo de cálcio), 

provocaram a parada da atividade do MAR de C. fimbriatum, desencadeando a formação de 

uma estrutura intumescida na região apical dos explantes. No entanto, essas estruturas 

apenas evoluíram para a conversão do MAR quando na presença de concentrações 

relativamente elevadas de cálcio citossólico, estas decorrentes da aplicação de ionomicina. 

A importância do cálcio citossólico no ganho de competência nesse evento 

organogênico é corroborada por estudos das fases iniciais da embriogênese somática em 

algumas espécies. Nestes estágios, as células envolvidas na formação dos embriões 

apresentavam concentrações de cálcio mais elevadas no citossol de maneira prolongada, 

condição esta na qual seria promovido o fechamento dos plasmodesmas, estabelecendo-se o 

isolamento simplástico dessas células (KAMINEL, 1992; TIMMERS et al., 1996).  

Dessa forma, um incremento mais demorado na concentração de cálcio citossólico, 

obtido pelo emprego de ionomicina em ápices radiculares jovens de C. fimbriatum ou pelo 

envelhecimento dos mesmos ligados à planta-mãe, poderia resultar no isolamento simplástico 

das células do MAR, sendo que esse evento poderia ser um dos responsáveis pelas 

mudanças estruturais observadas nesse tecido após a parada do crescimento radicular. Essa 

hipótese respalda-se no fato de que o MAR de raízes da maioria das espécies ao atingir o 

crescimento determinado, adquire uma organização do tipo aberta, cujas células 

freqüentemente apresentam uma diminuição no número de plasmodesmas, provocando, 

dessa forma, o seu isolamento simplástico do restante dos tecidos radiculares (VERNOUX et 

al. 2000).  
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Baseando-se nos eventos observados nos MARs de C. fimbriatum áptos à conversão, 

que apresentam uma organização do tipo aberta, a qual, aparentemente, os possibilita evoluir 

para o intumescimento apical, sugere-se que o isolamento simplástico possa ocorrer de 

maneira a possibilitar condições propícias ao estabelecimento de um novo grupo de células 

meristemáticas que seria, em última análise, precursoras da organização do meristema apical 

caulinar. Essas células poderiam ser representadas por aquelas aparentemente derivadas da 

perda da quiescência do CQ observada no processo de alterações morfológicas no MAR 

durante a complementação de sua competência para conversão em gemas.  

Há indícios da participação das citocininas na estimulação de altos e demorados 

teores de cálcio citossólico, que antecedem o início da especificação de um nicho de células 

que se diferenciariam em um embrião somático (KAMINEK, 1992; TIMMERS et al., 1996). 

Além disto, este tipo de fitormônio exerce também um forte efeito estimulatório no processo 

de diferenciação de gemas caulinares a partir do MAR de C. fimbriatum, conforme é dado 

concluir com base nos trabalhos de COLLI e KERBAUY (1993); PERES e KERBAUY (1999) e 

PERES et al. (1999). Nesse caso, não se descarta a possibilidade de que as citocininas e / 

distúrbios no transporte polar de auxina estejam relacionados no controle dos teores de cálcio 

citoplasmático nas células do MAR envolvidas na formação da gema caulinar.  

Quanto à estrutura de formato globular formada a partir da incubação de explantes 

jovens na presença de EGTA, a qual não se evoluiu para a formação subseqüente de gemas 

caulinares, poderia tentativamente ser atribuído a uma quantidade insuficiente desse íon no 

tecido para vários processos celulares envolvidos na organogênese nos quais a participação 

do cálcio parece vital, inclusive divisões e polaridade celulares. Também se supõe que a 

insuficiência de cálcio nessa condição experimental, possa ter ocasionado uma situação em 

que não foi possível a manutenção da organização e funcionamento normais do MAR de 

explantes jovens de C. fimbriatum para o crescimento radicular.  
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Dessa forma, os resultados obtidos tanto com o aumento quanto com a diminuição de 

cálcio citossólico nas células, assim como a visualização da distribuição desse íon no MAR 

deixaram claramente explícita a importância de um controle fino do cálcio no meristema de C. 

fimbriatum. De fato, esse tecido apresentou especializações que poderiam estar envolvidas 

na regulação da disponibilidade desse íon nas células meristemáticas de uma maneira muito 

peculiar. Verificou-se que na região apical das raízes de C. fimbriatum, principalmente quando 

jovem, encontrou-se um grande número de idioblastos, células estas armazenadoras de 

cristais de oxalato de cálcio nos vacúolos na forma de ráfides. Essas células despertaram a 

atenção pelo posicionamento bem definido, bem como pela precocidade com que se 

formaram no interior do ápice radicular. A formação destas células poderia estar relacionada 

ao fato de que células ainda jovens e com atividade mitótica muito acentuada, como é o caso 

das células encontradas no meristema fundamental e região de alongamento de ápices 

radiculares de C. fimbriatum com 30 dias, possuem vacúolos muito pequenos, aparentemente 

com capacidade reduzida de controlar os teores de cálcio por seqüestro intracelular.  

Estudos mostram que o acúmulo de cálcio no apoplasto de tecidos contendo células 

jovens e em processo de desenvolvimento pode interferir no processo de expansão celular. 

Dessa maneira, a formação de idioblastos com cristais de oxalato de cálcio parece atuar 

como um dreno específico e localizado de cálcio durante o desenvolvimento dos tecidos, 

reduzindo a concentração desse íon no apoplasto ao redor das células em crescimento, e 

possibilitando-as a se desenvolverem normalmente (FRANCESCHI e NAKATA, 2005). 

Evidências adicionais para a regulação do cálcio por meio da formação desse tipo de 

idioblastos têm sido relatadas pelo desaparecimento de tais cristais sob condições de 

deficiência de cálcio (VOLK, 2002), maturação durante o desenvolvimento (ILARSLAN et al., 

1997; 2001; STOREY et al., 2003), e quando o crescimento é bastante ativo e a 

disponibilidade de cálcio é limitada (FRANCESCHI e NAKATA, 2005).  
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VI. CONCLUSÕES 
 

Diferentemente do que se imaginou durante um bom tempo, os resultados obtidos 

nesse estudo mostraram que a competência para conversão do meristema apical radicular 

(MAR) de Catasetum fimbriatum em gemas foi dependente da idade das raízes.  

Comprovou-se a aquisição de competência para conversão do MAR dessa orquídea 

encontrou-se intimamente ligada ao estabelecimento do crescimento radicular determinado 

das raízes e à ocorrência de modificações morfológicas e fisiológicas no MAR durante o 

envelhecimento. A separação dos ápices radiculares da planta-mãe pareceu desencadear, de 

maneira mais rápida, os eventos que ocorreram no MAR de raízes ligadas às plantas velhas, 

onde foi marcante a desorganização meristemática, seguindo-se da diferenciação de parte 

boa das células do meristema fundamental.  

Baseando-se no conjunto de resultados obtidos, pode-se concluir que de modo geral a 

sinalização para a aquisição de competência para conversão do MAR em gemas caulinares 

coincidiu, com uma ampla gama de eventos estruturais, fisiológicos e bioquímicos, como 

distúrbios no transponte polar de auxina, redução temporária nos teores de citocininas 

(principalmente do tipo iP, concomitante à predominância de Z), aumento na concentração de 

etileno (mediada pela elevação dos teores de citocininas) bem como de giberelinas e ácido 

abscísico, regulação nos teores de ascorbato e glutationa, e de elevações na concentração 

de óxido nítrico e cálcio citossólico na região próxima ao centro quiescente (CQ) .  

Esse conjunto de sinais pareceu atuar de maneira coordenada nos diferentes passos 

que levam à aquisição de competência, bem como na conversão do MAR em gemas per se. 

Essa atuação pareceu girar em torno da indução de desorganização e diferenciação celular 

dentro do MAR, culminando no isolamento de um grupo de células com características 

meristemáticas aparentemente derivadas da perda de quiescência do CQ, as quais, por sua 

vez, mostraram-se as protagonistas mais diretamente envolvidas com a re-organização do 

MAR e o estabelecimento de um novo meristema caulinar. 
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VII. RESUMO 
 
Durante esse trabalho de pesquisa verificou-se que a aquisição de competência para 

conversão de ápices radiculares de Catasetum fimbriatum em gemas caulinares aumentava à 

medida que as plantas envelheciam. Esse processo esteve relacionado ao estabelecimento 

do crescimento determinado das raízes e com a parada da atividade e re-organização 

estrutural do meristema apical radicular (MAR). Este, quando ainda jovem e destituído de 

competência para a conversão em gemas, apresentava uma organização do tipo fechada, ao 

passo que em estágios avançados do envelhecimento este padrão transformou-se em um tipo 

aberto, marcado pela diferenciação e predominância de células parenquimáticas. Tais 

alterações, aparentemente, ocorreram com a concomitante perda das características e 

funções do centro de quiescente (CQ). De maneira complementar, constatou-se que a 

aquisição de competência do MAR para conversão em gemas estava correlacionada a uma 

série de alterações metabólicas, as quais, supostamente, participaram de uma condição 

fisiológica favorável a esse processo. Com base no conjunto de dados obtidos, pode-se 

observar que os teores endógenos de importantes participantes na progressão de divisões 

celulares, tais como auxinas, citocininas e formas reduzidas de ascorbato e glutationa 

tenderam a diminuir durante o envelhecimento das raízes. Por outro lado, durante esse 

mesmo período, o conteúdo de alguns hormônios envolvidos na sinalização de condições de 

estresse ou diferenciação celular, tais como etileno, ácido abscísico e giberelinas tenderam a 

aumentar. As concentrações relativas de importantes sinalizadores secundários, tais como 

óxido nítrico e cálcio citossólico também apresentaram aumento conspícuo na região do MAR 

durante o envelhecimento. Agregando elementos a estas constatações, verificou-se que o 

transporte polar de auxina seria um importante sinal posicional para a manutenção das 

características e função do MAR, uma vez que o seu bloqueio em plantas jovens foi suficiente 

para causar a aquisição da competência do MAR, no entanto, o processo de conversão não 

era consolidado enquanto os ápices radiculares permaneceram ligados às plantas. A 

aplicação de etileno em plantas jovens, por sua vez, desencadeou efeitos similares; no 

entanto, além de induzir a competência, esse hormônio também proporcionou a conversão 

dos MARs em gemas via aumento nos teores endógenos de citocininas. O tratamento de 

ápices radiculares jovens com diferentes tipos de citocininas revelaram que citocininas do tipo 

isopenteniladenina (iP e iPR) mostraram-se mais de perto relacionadas à retenção de 

características radiculares, ao passo que as do tipo zeatina (Z e ZR) apresentou maior 

influência e presença em condições em que as características radiculares foram perdidas. Por 

outro lado, a aplicação de substâncias moduladoras do balanço redox em ápices radiculares 
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jovens mostrou que o estresse oxidativo proporcionou a aquisição de competência do MAR 

para conversão em gemas. Essa mesma tendência foi observada com a aplicação de 

concentrações relativamente elevadas de substâncias indutoras da elevação dos teores de 

óxido nítrico e cálcio citossólico nos tecidos. Os ápices radiculares com competência 

parcialmente estabelecida, analisados logo nas primeiras horas após o isolamento, revelaram 

que sua separação da planta-mãe acelerava as mudanças morfológicas que naturalmente 

ocorrem no MAR em estágios avançados do envelhecimento. Durante esse mesmo período, 

verificou-se uma queda rápida nos teores endógenos de citocininas (principalmente do tipo 

iP), proporcionando a predominância de citocininas do tipo Z durante a maior parte do 

primeiro dia de isolamento dos explantes, a qual coincidiu com a mudança no padrão de 

organização do MAR do tipo intermediário-aberto para o totalmente aberto. O avanço das 

modificações no ápice radicular após esse período desencadeou o estabelecimento do 

meristema caulinar, cujo evento esteve relacionado a uma tendência de aumento nos teores 

de citocininas e de ascorbato após o primeiro dia de isolamento. Dessa forma, os estágios 

mais avançados do envelhecimento radicular, bem como a separação de ápices radiculares 

com competência parcialmente estabelecida, parecem desencadear e aumentar a 

competência do MAR para conversão por meio de modificações morfológicas e fisiológicas 

muito similares nos ápices radiculares. Essas alterações envolveram a perda das 

características radiculares, a qual parece depender de alterações no controle exercido pelo 

CQ sobre o desenvolvimento das demais células no MAR. Esses eventos na região do CQ se 

revelaram condição sine qua non para a complementação da aquisição de competência do 

MAR, sendo esta dependente da intensidade das perturbações sobre o controle da 

organização do MAR. Dessa forma, a conversão do meristema apical radicular de C. 

fimbriatum em gemas caulinares parece decorrer da formação de um novo grupo de células 

na antiga região do CQ do MAR alterado. Essas células pareceram competentes para 

responder a diferentes estímulos que as direcionariam a uma nova rota do desenvolvimento 

que, nesse caso, seria o estabelecimento de um meristema caulinar com conseqüente 

desenvolvimento de uma gema vegetativa. 
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VIII. ABSTRACT 
 

During this research work, it was noticed that competence acquisition for the conversion of  

Catasetum fimbriatum root tips into buds was related to the plant ageing. 

This process seems to be coupled with the establishment of the determinate root growth and 

with the cessation in the activity and structural re-organization of the root apical meristem 

(RAM). Young and non-competent root tips showed a closed RAM architecture, and the 

ageing process stimulated the establishment of an open organization in the RAM, as indicated 

by a higher level of differentiation and a predominance of parenchymatic cells in the old root 

apices. These alterations were concomitant with the modifications on the characteristics and 

functions of quiescent center (QC). In agreement with these observations, the competence 

acquisition to the conversion of the MAR into buds was linked to a series of metabolic 

alterations, which probably play a role in this process. Based on the data obtained, it was 

observed that the endogenous levels of important components of the cell division progression, 

such as auxins, cytokinins and the reduced forms of ascorbate and glutathione showed a 

tendency of decrease during the root ageing. On the other hand, during this same period, the 

content of some hormones involved in signalling events of stress conditions or cellular 

differentiation, such as ethylene, abscisic acid and gibberellins exhibited a pattern of increase. 

The relative concentrations of important second messengers, such as nitric oxide and 

cytosolic calcium also displayed a marked increased in the RAM region during the ageing. 

Additionally, it was noticed that the auxin polar transport represents an important positional 

signal for the maintenance of the RAM characteristics and functions, once treatments that 

blocked the transport of this hormone promoted the MAR competence acquisition even in 

young plants, although, the conversion process did not complete while the root tips were 

maintained attached to the plants. The treatment of young plants with ethylene, on the 

contrary, caused similar effects; however, besides inducing the competence, this hormone 

also promoted the RAM conversion into buds via the elevation in the endogenous levels of 

cytokinins. The treatment of young root tips with different types of cytokinins indicated that iP-

type cytokinins (iP and iPR) were more closely associated to the preservation of the root 

characteristics, while the Z-type cytokinins (Z and ZR) showed a higher importance when the 

root characteristics were lost. Furthermore, the treatment of young root apices with 

compounds that cause alterations in the cellular redox status indicated that the oxidative 

stress stimulated the competence acquisition for the RAM conversion into buds. This same 

tendency was observed with the application of relatively high concentrations of compounds 

that induce elevations in the levels of nitric oxide and cytosolic calcium in the tissues. The 
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analyses carried out during the first hours after the isolation of partially competent root apices 

indicated that the detachment of the root tips from the original plants accelerated the 

morphological modifications that naturally occur at advanced stages of ageing. During this 

same period, it was observed a rapid decrease in the endogenous levels of cytokinins 

(specially of the iP-type), leading to a predominance of the Z-type cytokinins during the first 

day after the isolation of the explants, which coincided with the alteration of the RAM 

architecture from the intermediate-open type to the completely open type. After the first day of 

isolation, the progress in the root apices modifications resulted in the establishment of the 

shoot meristem, which was accompanied by an elevation in the endogenous levels of 

cytokinins and ascorbate. Therefore, advanced stages of root ageing, as well the isolation of 

the partially competent root apices, seem to increase the competence for the RAM conversion 

into buds via similar morphological and physiological changes in the root apices. These 

alterations involved the loss of the root characteristics, which possibly resulted from 

modifications in the control of the QC on the development of the other cells in the RAM. These 

events in the QC represent a sine qua non condition for the completion of the MAR 

competence acquisition, which is affected by the intensity of the perturbations on the control of 

the RAM organization. Therefore, the conversion of root apical meristem of C. fimbriatum into 

buds probably results from the formation of a new group of cells in the region of the QC of the 

altered RAM. These cells seem to be competent to respond to different stimulus that would 

directionate them to a new developmental route that, in this case, consists in the 

establishment of a shoot meristem..  
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