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“Morphological innovations of land plants have

profoundly changed the terrestrial biosphere. Plant innovations have affected global

geochemistry, hydrology, atmospheric composition and the evolution of other biota.

The study of plant evolution can therefore be viewed as a study of the way in which

nucleotide changes have affected the functioning of the planet. These innovations

result from alterations in the original developmental pathways responsible for the

relatively simple construction of early land plants....”

Quentin C. B. Cronk
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Ama as tuas rosas.

O resto é a sombra

De árvores alheias. 

Fernando Pessoa
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reSuMo

 As folhas das angiospermas sofreram grandes modificações funcionais e estruturais ao longo 
do tempo, e atualmente apresentam uma ampla diversidade de formas, tamanhos e arranjos. Por 
exemplo, na tribo Bignonieae (Bignoniaceae), as folhas são geralmente 2-3-folíoladas, e o folíolo 
terminal é frequentemente modificado em gavinha. As gavinhas dos representantes de Bignonieae 
apresentam formas variadas (simples, bífidas, trífidas ou multífidas) e estão possivelmente envolvidas 
na diversificação da tribo. Apesar da importância das gavinhas para as plantas escandentes, pouco ainda 
é conhecido sobre esses órgãos nas angiospermas. Atualmente, existem dados disponíveis sobre genes 
que controlam o desenvolvimento de gavinhas foliares apenas para Pisum sativum (ervilha). Embora a 
maioria das angiospermas tenha o desenvolvimento de suas folhas controlado pelos genes KNOX1, em P. 
sativum, KNOX1 não é expresso nos primórdios foliares e seu desenvolvimento é regulado por LEAFY/
FLORICAULA (LFY/FLO). Esses dados sugerem que folhas com gavinhas em outras espécies de planta 
também podem ser reguladas exclusivamente por LFY/FLO. O presente estudo investigou a evolução 
e o desenvolvimento dos diferentes tipos de gavinhas em Bignonieae e visou entender como mudanças 
na morfogênese foliar geraram os padrões atuais de variação morfológica das mesmas. Analisou-se o 
padrão de expressão dos genes SHOOTMERISTEMLESS (STM, gene KNOX1), PHANTASTICA (PHAN) 
e LFY/FLO durante o desenvolvimento foliar de três espécies de Bignonieae com diferentes tipos de 
gavinhas (simples, trífidas e multífidas), buscando um melhor entendimento da estrutura geral, origem e 
base genética do desenvolvimento das gavinhas foliares neste grupo. Nossos resultados demonstraram 
que as folhas se desenvolvem de maneira acrópeta em Bignonieae, bem como indicaram que gavinhas 
trífidas são ancestrais na tribo, com a evolução dos outros tipos de gavinhas tendo envolvido mudanças 
heterocrônicas no padrão de desenvolvimento básico das folhas. Além disso, transcritos do gene STM 
foram detectados em folhas em desenvolvimento, revelando que as folhas em Bignonieae se desenvolvem 
de maneira diferente das folhas de P. sativum, embora ambas apresentem gavinhas. Analises anatômicas 
revelaram que as gavinhas apresentam simetria bilateral e possuem algumas características similares 
aos folíolos, corroborando indicações previas de que as gavinhas de Bignonieae representariam folíolos 
modificados. Estas conclusões foram reforçadas pelo padrão de expressão encontrado para o gene PHAN 
(gene de identidade adaxial), cujos transcritos estavam confinados ao domínio adaxial do primórdio de 
gavinha em espécies que possuem gavinhas ramificadas, num padrão muito similar ao padrão observado 
nos primórdios dos folíolos. Em B. callistegioides, espécie que possui gavinhas simples, PHAN é expresso 
uniformemente por toda a gavinha, indicando que o domínio adaxial não foi corretamente estabelecido. 
Assim, as diferenças encontradas nos padrões de expressão do gene PHAN entre espécies com diferentes 
tipos de gavinhas em Bignonieae indica a existência de uma possível correlação entre a expressão do 
PHAN com a ramificação de gavinhas. Além disso, o padrão de expressão encontrado sugere que PHAN 
pode ter um papel importante no estabelecimento da polaridade em gavinhas e no surgimento dos vários 
tipos de gavinha encontrados na tribo. Além disso, o padrão de expressão do LFY/FLO em primórdios 
foliares nos levou a inferir que LFY/FLO pode ter um papel importante na separação de novos órgãos a 
partir de zonas meristemáticas.



aBStract

Angiosperm leaves have undergone major functional and structural modifications over time, 
and currently exist in a wide diversity of forms, sizes, and arrangements. For example, in the tribe 
Bignonieae (Bignoniaceae), leaves are generally 2-3-foliolated, and the terminal leaflet is often modified 
into tendrils.These tendrils present varied morphologies (simple, bifid, trifid or multifid) and are 
thought to have been involved in the diversification of Bignonieae. Despite the importance of tendrils 
for climbing plants, little is still known about the biology of tendrils in the angiosperms. To date, no 
data is available on the genes that control tendrilled-leaf development in species other than pea (Pisum 
sativum). Even though KNOX1 genes control leaf development in the majority of compound-leaved 
angiosperms, in pea, KNOX1 is completely excluded from the leaf primordium and its development is 
regulated by LEAFY/FLORICAULA (LFY/FLO). This observation suggests that the development of other 
tendrilled-leaves might also be exclusively regulated by LFY/FLO as well. This study investigated the 
evolution and development of tendril types in Bignonieae in order to further understand how changes 
in leaf morphogenesis led to current patterns of variation in tendril morphology. We further analyzed 
the expression patterns of SHOOTMERISTEMLESS (STM, KNOX1 gene), PHANTASTICA (PHAN) and 
LFY/FLO during leaf development in three representatives of Bignonieae with different tendril types in 
order to better understand the structure, origin and genetic basis of leaf tendrils in this plant clade. Our 
results demonstrate that leaves in Bignonieae develop acropetally, as well as indicates that trifid tendrils 
are ancestral in the tribe, with the evolution of other tendril types involving heterochonic shifts in the 
leaf basic developmental pathway. Furthermore, transcripts of STM were detected in developing leaves, 
revealing that tendrilled leaves of Bignonieae develop differently from those of pea. The anatomical 
analysis revealed that tendrils are bilaterally symmetrical and present some characteristics that are similar 
to leaflets, further corroborating earlier suggestions that tendrils indeed represent modified leaflets. This 
observation was further reinforced by the expression pattern of PHAN (an adaxial identity gene), as PHAN 
transcripts were confined to the adaxial domain of the tendril primordia in branched-tendrilled species, 
in a pattern very similar to that observed in leaflet primordia. In B. callistegioides, a simple-tendrilled 
species, PHAN was expressed throughout the entire tendril, indicating a certain degree of disruption in 
the establishment of the adaxial domain. The differences encountered in the expression pattern of PHAN 
amongst species with different tendril types indicate a possible correlation of the expression of PHAN 
with tendril branching. Furthermore, it suggests an important role for PHAN in the establishment of 
tendril polarity and in the rise of the various tendril types encountered in Bignonieae. In addition, the 
pattern of expression of LFY/FLO in developing leaves has led us to infer that LFY/FLO may present an 
important role for the separation of new organs from meristematic zones.
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introdução geral

This process I discovered by having accidentally left a piece of wool near a tendril. I then 
bound a quantity of flax, moss, and wool (the wool must not be dyed, for these tendrils 

are excessively sensitive to some poisons) loosely round sticks, and placed them near 
tendrils. The hooked points soon caught the fibres, even loosely floating fibres, and now 

there was no recoiling; on the contrary, the excitement from the fibres caused the hooks 
to penetrate the fibrous matter and to curl inwards, so that each hook firmly caught one 

or two fibres, or a small bundle of them.

Charles Darwin,  1865, on Bignonia capreolata coiling. 
“On the movements and habits of climbing plants” 

Journal of the Linnean Society of London 9: 1-118.
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introdução geral

O estabelecimento de correspondências entre os processos de desenvolvimento permite uma 

visão mais acurada da identidade dos vários órgãos. Ao invés de simplesmente indicar uma certa 

identidade morfológica em uma estrutura madura, estudos de ontogênese e de genética molecular podem 

revelar quando e como estas identidades foram formadas (Gleissberg  2003). A genética molecular do 

desenvolvimento tem descoberto genes regulatórios com profunda influência sobre a morfologia das 

plantas, com mutantes destes genes sendo conhecidos há décadas. Por um longo tempo duvidava-se que 

estes genes desempenhassem um papel importante na evolução de estructuras morfológicas no entanto, 

seu papel na macroevolução já está bem estabelecido (Bachmann & Gailing 2003). De fato, a maioria 

destes genes causa sérias deformações e reduzem severamente o “fitness” das plantas mutantes.

Um número considerável de biólogos têm discutido o papel dos “processos de desenvolvimento” 

na determinação de padrões evolutivos e na determinação da biodiversidade de aspectos fenotípicos. O 

tema principal desta discussão não é original. No entanto, a existência de novas técnicas em biologia 

molecular têm permitido com que se possa alcançar resultados que não eram sequer imaginados quando 

tais questões surgiram (Vergara-Silva, 2003). A “evolução do desenvolvimento”, ou “Evo-Devo”, visa o 

entendimento de como a diversidade morfológica surgiu através de mudanças nos programas genéticos 

de desenvolvimento (Love, 2003). A sua questão central é entender se homólogos morfológicos possuem 

ou não um mesmo “repertório genético molecular” como base para seu desenvolvimento. 

A evolução das interações regulatórias entre genes pode ser a base de muitas novidades evolutivas. 

No entanto, ainda não sabemos como exatamente isso acontece (Tautz 2002). Os mecanismos de 

desenvolvimento são bastante complexos, visto que a mesma estrutura pode ser formada por repertórios 

moleculares diferentes em clados diferentes, ou que um mesmo gene pode atuar na formação de estruturas 

diferentes (Endress 2003). Porém, a biologia molecular já dispõe de técnicas que são refinadas o suficiente 

para que estes mecanismos possam ser melhor entendidos possibilitando assim, estudos comparativos e 

reconstruções filogenéticas detalhadas e confiáveis dos processos de desenvolvimento (Sarkar & Robert 

2003).
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  Como a evolução do desenvolvimento é uma área comparativa do conhecimento, deve-se 

considerar a idéia de homologia em detalhe durante os estudos nesta área (Cracraft 2006). O conceito de 

homologia surgiu dentro da sistemática comparativa paleontológica e morfológica e permaneceu nesta 

área de estudo durante os últimos 150 anos (Cracraft 2006). Em sua forma mais básica, homologia 

significa equivalência de formas e é normalmente interpretada com base na similaridade de posições 

ou correspondência explicada por ancestralidade comum (Williams & Humphries 2003). Segundo 

Pinna (1991), homologia deve ser analisada num contexto evolutivo e é equivalente à sinapomorfia. 

Cada proposta de homologia envolve dois estágios que estão associados com a criação de hipóteses e 

legitimação das mesmas. A criação das hipóteses de homologia baseadas em similaridade é denominada 

homologia primária, a qual pode ou não ser legitimizada posteriormente através de uma análise cladística 

(Pinna 1991).

O surgimento da evolução do desenvolvimento (Love & Raff  2003; Gilbert 2003), levou a uma 

reavaliação de vários conceitos clássicos dentro da biologia, como heterocronia, homeose, heterotopia, 

novidade evolutiva e homoplasia, além de homologia (Muller  & Wagner 1991; Li & Johnston 2000; 

Cronk 2002; Baum & Donoghue 2002; Hall 2003; Rutishauser & Moline 2005; Wagner et al. 2005). Em 

particular, novos dados demonstrando padrões de desenvolvimento semelhantes em organismos pouco 

relacionados tornaram evidente a necessidade de uma readequação dos conceitos clássicos mencionados 

acima (Laubichler & Maienschein 2003; Hall 2003; Cracraft 2005; Brigandt & Griffiths 2007; Jaramillo 

& Kramer 2007; Wagner 2007). Essa readequação, levou a uma re-circunscrição de alguns desses 

conceitos e acabou por facilitar a análise de dados ontogenéticos a luz das filogenias, permitindo assim 

um melhor entendimento da evolução do desenvolvimento dos organismos (Raff 2000).

Regulação gênica do desenvolvimento foliar

 A arquitetura primária das plantas é derivada do meristema apical caulinar (MAC), o qual produz 

folhas, internos, e gemas axilares. Diferenças aparentemente simples na iniciação dos órgãos a partir do 

meristema podem resultar em morfologias dramaticamente divergentes (Reiser et al. 2000). Ao longo 

da evolução, uma variedade de folhas com formas, tamanhos e arranjos variáveis surgiram através de 
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modificações no padrão de atividade do MAC e também no padrão de desenvolvimento das próprias 

folhas (Champagne & Sinha 2004). Imagina-se que a planta ancestral de todas as angiospermas tenha 

tido folhas simples, e acredita-se que folhas compostas tenham surgido numerosas vezes a partir deste 

grupo, com diversas reversões para o estado simples. Este padrão sugere que a conversão de folhas 

simples para folhas compostas e vice-versa pode acontecer com relativa facilidade (Kessler & Sinha 

2004). Progressos científicos recentes têm sido feitos no entendimento dos mecanismos moleculares 

que regulam o desenvolvimento da folha em algumas espécies-modelo (Champagne & Sinha 2004). 

Nestes estudos, estabeleceu-se que dois tipos de fatores de transcrição envolvidos no controle do 

desenvolvimento de folha, os genes KNOTTED-like da classe 1 (KNOX da classe 1), e o gene LEAFY/ 

FLORICAULA (LFY/FLO; Hofer et al. 1997).

Os genes KNOX1 têm um papel importante na manutenção da indeterminação do MAC (Hay & 

Tsiantis 2010). Análises moleculares indicam que os genes KNOX1 apresentam padrões de expressão 

diferentes em folhas simples e compostas, o que pode resultar de uma regulação diferencial da expressão 

dos genes KNOX da classe 1 no MAC (Sinha 1997). Estudos de imunolocalização (Bharathan et al. 

2002) revelaram que proteínas  estão presentes em folhas em desenvolvimento de várias linhagens de 

eudicotiledôneas. Entretanto, estas proteínas estão presentes apenas em espécies com folhas compostas. 

Uma exceção importante da tendência de expressão do gene KNOX1 no primórdio de folhas 

compostas é observada em ervilhas, onde o homólogo do KNOX1 não é visto nos primórdios ou em 

folhas mais velhas (Sinha 1999). Em Pisum, o grau de dissectação da folha é controlado pelo PEAFLO, 

um homólogo do LEAFY de Arabidopsis (Reiser et al.  2000, Hofer et al. 1997). O gene PEAFLO se 

expressa em primórdios foliares jovens, e se torna restrito à regiões mais distais no primórdio mais velho. 

Deleções ou mutações no gene PEAFLO causam a mutação unifoliolata (Sinha 1999, Hofer & Ellis 

1998). A perda de função do PEAFLO impede a aquisição de uma fase transitória de indeterminação 

nas folhas de ervilha, impedindo a iniciação do folíolo (Hofer et al. 2001). Nestes mutantes ocorre a 

conversão da gavinha terminal em folíolo, a redução do número de pares de pinas formados, com os 

distais sendo eliminados primeiro, e a redução de folhas compostas para simples (DeMason 2005). 



SouSa-Baena, M.S.                                                                                                                                                                                            Introdução geral      

19

Em Eschscholzia californica, eudicotiledônea basal, o desenvolvimento foliar é também regulado 

pelo gene FLORICAULA/LEAFY (EcFLO), além do gene KNOX1 (EcKNOX1). Especula-se que o 

controle redundante da dissectação da folha por diversos genes KNOX da classe 1 e pelo gene EcFLO 

possa ter permitido uma subfuncionalização de aspectos específicos do controle da dissectação das folhas 

(Groot et al. 2005). Assim, é possível que a presença de duas vias redundantes para a atividade da 

blastozona foliar, as vias KNOX1 e LFY/FLO, seja a condição ancestral nas eudicotiledôneas. 

 Outro gene regulador da morfogênese das folhas é o PHANTASTICA. Mutações neste gene 

causam perda da polaridade abaxial-adaxial em folhas e órgãos florais, gerando folhas filiformes, com 

características abaxiais em toda a circunferências que são morfologicamente semelhantes à gavinhas ou 

espinhos (Waites & Hudson 1995). Pesquisas com plantas que possuem folhas simples sugerem que a 

justaposição de células destinadas à superfície adaxial da epiderme com células da superfície abaxial seja 

necessária para o desenvolvimento correto da lâmina foliar (Kim et al. 2003a, 2003b).

 Em plantas com folhas simples, o gene PHAN expressa-se no primórdio foliar incipiente e em 

folhas em desenvolvimento, em um padrão que é mutuamente exclusivo ao padrão de expressão dos 

genes KNOX1. Já em tomate, ambos (KNOX e PHAN) expressam-se  concomitantemente no primórdio 

foliar, apresentando domínios de expressão temporal e espacialmente coincidentes, com funções que 

podem ser dependentes entre si. A aquisição de uma regulação positiva entre os genes KNOX e PHAN 

no primórdio foliar pode ter sido uma mudança evolutiva significativa no primórdio foliar das folhas 

simples da espécie ancestral para introduzir a formação de folíolos (Kim et al. 2003b).

 Os estudos da morfogênese foliar estão progredindo rapidamente no campo da genética molecular 

e análise funcional. Investigações simultâneas de organismos-modelo como milho, Arabidopsis, 

Antirrhinum, ervilha e tomate podem permitir não só a montagem do “quebra-cabeças” de como as 

folhas são feitas, mas também a descoberta das relações de equivalência entre diferentes partes das folhas 

(Sinha 1999). O atual desafio é explorar se os mecanismos regulatórios, que controlam o desenvolvimento 

da folha em espécies-modelo, são conservados em outras espécies, e como estes mecanismos evoluíram 

e produzir as diversas formas atualmente existentes de folhas (Champagne & Sinha  2004). 
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Gavinhas: origens, desenvolvimento e regulação gênica

Ao se falar em gavinhas, as primeiras imagens que veem a cabeça são as gavinhas de abóbora 

(Cucurbitaceae) ou videira (Vitaceae), provavelmente devido ao nosso contato frequente com essas plantas 

por causa do seu antigo e extensivo uso na alimentação dos seres humanos (Maynard and Maynard 2000; 

Newman 2000). Contudo, gavinhas surgiram em várias famílias de angiospermas, representando um lindo 

exemplo de evolução convergente (Gerrath et al. 2008). Gavinhas são estruturas definidas por sua função, 

independentemente da sua origem ontogenética, representando órgãos vegetativos especializados para 

escalar, que prendem a planta num suporte, enrolando-se nele. Dentre as angiospermas, estas estruturas 

podem ser derivadas de folhas, ramos, inflorescências, folíolos ou estípulas (Tabela 1; Fig. 1; Putz & 

Holbrook 1991).

A família Cucurbitaceae compreende muitas gêneros compostos basicamente por plantas de 

hábito lianescente, incluindo diversas espécies com gavinhas (Schaefer & Renner 2011). Nesta família 

as gavinhas se desenvolvem na região axilar das folhas (Fig. 1H), e várias origens ontogenéticas já foram 

atribuídas a elas incluindo flores modificadas (Darwin 1875), caules modificados (Sensarma 1955), e 

órgãos de origem mista, derivados de folhas e caules (Sensarma 1955). Estudos sobre a anatomia nodal 

e a vascularização sugerem que as gavinhas de  Cucurbitaceae podem ser divididas em duas categorias 

principais (Sensarma 1955): (1) Gavinhas nos quais o suplemento vascular é inteiramente derivado do 

sistema vascular da gema axilar, e (2) Gavinhas nas quais o suplemento vascular é derivado do traço 

vascular da gema axilar e do traço vascular da folha. No primeiro tipo de gavinhas, a organização do 

seu sistema vascular indica que estas gavinhas não podem ser consideradas folhas modificadas. Este 

tipo de gavinha apresenta um anel fechado de esclerênquima, típico dos caules de Cucurbitaceae, não 

representando pecíolos modificados ou a nervura principal de uma folha que não sofreu expansão da 

lamina. Além disso, por causa de características do seu suplemento vascular, estas gavinhas também 

não podem ser consideradas uma gema axilar com atividade modificada, sendo classificada como uma 

ramificação do eixo da gema axilar. Gavinhas com esse tipo de vascularização ocorrem em Cucumis e 

Cucurbita, dentre outros gêneros (Fig. 1H; veja tabela 1). No segundo caso de gavinhas, o suplemento 
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vascular é derivado do traço vascular da gema axilar e do traço vascular da folha. Neste caso as gavinhas 

foram classificadas como tendo origem mista e sendo derivadas parcialmente de estipulas e parcialmente 

do caule. Esse tipo de gavinha foi detectado em Lupha e Thladiantha (tabela 1).

As classificações descritas acima foram criadas a partir do estudo das estruturas já maduras, porém 

uma análise recente do desenvolvimento das gavinhas de Echinocystis lobata através de microscopia de 

epi-iluminaçao revelou que as gavinhas desta espécie representam ramos axilares modificados, com as 

ramificações das gavinhas representando um ramo de segunda ordem (Gerrath et al. 2008). Nesta espécie, 

as gavinhas são originadas a partir de um complexo de gemas axilar, que apresenta um aspecto uniforme 

e inteiro ate o terceiro nó caulinar. No quarto nó, o complexo de gemas sofre uma divisão assimétrica 

que gera o primórdio de gavinha na região distal do complexo de gemas, enquanto a porção restante 

continua sendo um complexo de gemas. Uma segunda subdivisão ocorre no quinto nó caulinar, gerando 

o primórdio floral na região proximal, com o primórdio de gema lateral sendo proveniente da porção mais 

distal. As gavinha descritas para Echinocystis lobata (Gerrath et al. 2008) provavelmente correspondem 

às gavinha descritas como “ramificação do eixo da gema axilar” (Sensarma, 1955). No entanto, estudos 

com Echinocystis lobata não levaram em conta a anatomia nodal e a vascularização das gavinhas, de 

forma que dados sobre a vascularização são ainda necessários para uma completa elucidação da origem 

das gavinhas nesta espécie. Desta maneira, ainda não sabemos ao certo qual é a origem ontogenética das 

gavinhas de Cucurbitaceae.

Em Vitaceae, por outro lado, a origem das gavinhas é um pouco melhor compreendida. As gavinhas 

são opostas às folhas e podem ser simples, bífidas, trífidas ou ainda apresentarem um maior numero de 

ramificações, chegando a atingir 12 ramos (Fig. 1I; Wen 2007). Estas gavinhas são derivadas de um 

primórdio indefinido (do inglês, “uncommitted primordium”), que dá origem exclusivamente a gavinhas 

em plantas jovens mas, origina inflorescências em plantas maduras (Tucker & Hoefert 1968; Wen 2007). 

Um fato que tem intrigado pesquisadores nessa área é que as o primórdio indefinido nunca aparece 

associado à folhas (Tucker & Hoefert 1968; Shah & Dave, 1970). Estudos ontogenéticos em Vitis vinifera 

mostraram que este primórdio é na realidade uma estrutura muito similar ao meristema apical caulinar, 
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mas difere pelo crescimento indeterminado (versus crescimento determinado no MAC).  Esta estrutura 

apresenta uma ou duas camadas de túnica, e produz rudimentos de folha durante seu desenvolvimento. Os 

primórdios indefinidos são produzidos nos flancos do meristema apical caulinar, sendo anatomicamente 

indistinguíveis dos primóridos foliares nos estágios iniciais do desenvolvimento. É apenas em estágios 

posteriores, que estes primórdios se diferenciam, quando o meristema da gavinha adquire as camadas 

típicas do meristema apical caulinar (Tucker & Hoefert 1968). As ramificações das gavinhas em Vitis 

se originam da região axilar das folhas rudimentares, como gemas laterais na região axilar de folhas 

produzidas pelo meristema apical caulinar. Desta maneira, estudos anatômicos e ontogenéticos levaram 

a conclusão de que em várias espécies pertencentes a diferente gêneros  de Vitaceae as gavinhas são um 

ramo extra-axilar modificado (Tucker & Hoefert 1968; Shah & Dave 1970; Tabela 1). 

Embora evidências anatômicas indiquem que gavinhas são ramos vegetativos modificados, 

estudos moleculares utilizando um mutante L1 de Vitis, concluíram que as gavinhas são na realidade 

inflorescências modificadas (Boss & Thomas 2003). Este mutante de Vitis é derivado da regeneração 

de células da camada L1 do meristema apical caulinar e desenvolve plantas anãs que produzem 

inflorescências ao longo do ramos, onde normalmente seriam produzidas gavinhas. A produção de 

gavinhas no lugar de inflorescências foi atribuída a uma incapacidade do mutante de apresentar uma 

resposta normal a giberelina (GA). A resposta alterada deste mutante a GA se deve a uma mutação no 

gene Vvgai1, ortólogo do GAI de Arabidopsis, e plantas mutantes pra este gene se tornam insensíveis a 

GA. Assim, enquanto em Arabidopsis GAs promovem a floração em Arabidopsis (Blasquez et al. 1998), 

em Vitis, as plantas selvagens que apresentam uma resposta normal a GA desenvolvem gavinhas, e plantas 

mutantes insensíveis a GA desenvolvem inflorescências. Assim, em Vitis as GAs teria uma função oposta 

a função que desempenham em Arabidopsis, e as gavinhas seriam inflorescências modificadas impedidas 

de completar seu desenvolvimento por ação das GAs (Boss & Thomas 2003).

Estudos da expressão dos genes ligados ao desenvolvimento floral em Vitis também indicaram 

que gavinhas são inflorescências modificadas (Calonje et al. 2004). Os genes FRUITFULL  (FUL) 

e APETALA1  (AP1), em conjunto com outros genes, dentre eles o LFY, controlam a identidade do 
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Tabela 1. Alguns exemplos de espécies de angiosperma com gavinhas de diferentes origens.
Tabela 1. Alguns exemplos de famílias de angiosperma que apresentam orgãos modificados para escalar.

Ordem Família Gênero Origem Fonte

Ranunculales Papaveraceae Dicentra folíolo terminal modificado Kadereit, 1993

Disocapnos folíolo terminal modificado Kadereit, 1993

Trigonocapnos folíolo terminal modificado Kadereit, 1993

Ceratocapnos folíolo terminal modificado Kadereit, 1993

Ranunculaceae Clematis pecíolo volúvel e/ou raque volúvel Tamura, 1993; Bell&Brian, 2008

Naravelia folíolo terminal modificado Tamura, 1993

Ericales Polemoniaceae Cobaea folíolo terminal modificado Wilken, 2004

Asterales Asteraceae Mutisia folíolo terminal modificado Hind, 2007

Austrosynotis pecíolo volúvel Hind, 2007

Mikaniopsis pecíolo volúvel Hind, 2007

Cissampelopsis pecíolo volúvel Hind, 2007

Fabaceae Fabaceae Pisum folíolo terminal modificado/prolongamentos da raque Darwin, 1875; Tattersall et al., 2004

Vicia folíolo terminal modificado/prolongamentos da raque Darwin, 1875; Tattersall et al., 2004

Lathyrus folíolo terminal modificado/prolongamentos da raque Darwin, 1875; Tattersall et al., 2004

Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Cucumis ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Citrullus ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Cocccinia ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Lagenaria ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Momordica ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Mukia ramificação do eixo da gema axilar/caule modificado Sensarma, 1955; Schaefer&Renner, 2011

Thladiantha originada de um complexo caule-estípula Sensarma, 1955

Lupha originada de um complexo caule-estípula Sensarma, 1955

Echinocyctis ramo lateral modificado Gerrath  et al., 2008

Vitales Vitaceae Vitis inflorescência ou caule modificado/ramo extra-axilar modificado Wen, 2007; Boss&Thomas, 2003;Tucker&Hoefert, 1968; Shah&Dave, 1970

Parthenocissus inflorescência ou caule modificado/ramo extra-axilar modificado Wen, 2007; Shah&Dave, 1970

Tetrastigma ramo extra-axilar modificado Shah&Dave, 1970

Ampelopsis ramo extra-axilar modificado Shah&Dave, 1970

Cissus inflorescência ou caule modificado Wen, 2007

Malpighiales  Passifloraceae Passiflora pedicelo da flor central/derivada de um complexo de gemas Feuillet&MacDougal, 2007; Shah&Dave, 1971a; Cultri, 2009

Adenia pedicelo da flor central/gema caulinar Feuillet&MacDougal, 2007

Lophopyxidaceae Lophopyxis Gavinha foliar Stevens, 2001 (onwards); Takhtajan, 1997

Rosales Rhamanceae Gouania derivada do pedúnculo da inflorescência Medan&Schirarend, 2004

Helinus derivada do pedúnculo da inflorescência Medan&Schirarend, 2004

Caryophyllales Polygonaceae Brunnichia porção terminal do pedúnculo da inflorescência Brandbyge, 1993, 

Antigonon porção terminal do pedúnculo da inflorescência Brandbyge, 1993, Shah&Dave, 1971b

Dioncophyllaceae Triphyophyllum bifurcação da nervura central nas pontas das folhas Takhtajan, 1997

Sapindales Sapindaceae Lophostigma associadas à inflorescência, par na base da raque Acevedo-Rodriguez, 1993; Acevedo-Rodriguez et al., 2011

Serjania gema caulinar Acevedo-Rodriguez et al. 2011

Cardiospermum associadas à inflorescência, par na base da raque Acevedo-Rodriguez et al. 2011

Paullinia associadas à inflorescência, par na base da raque Acevedo-Rodriguez et al. 2011

Liliales Smilacaceae Smilax duplicação do pecíolo/de origem estipular Arber, 1920; Bell&Brian, 2008

Colchicaceae Gloriosa ponta da folha Nordenstam, 1998
Littonia ponta da folha Nordenstam, 1998

Petermanniaceae Petermannia inflorescência terminal transformada em gavinhas ramificadas Takhtajan, 1997; Stevens, 2001 (onwards)

Poales Flagellariaceae Flagellaria extensao da nervura foliar central espessada Takhtajan, 1997; Appel&Bayer, 1998
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meristema floral (Weigel et al. 1992). FUL começa a se expressar no período de transição do meristema 

apical caulinar para meristema floral, sendo reprimido antes do início da formação dos meristemas florais 

propriamente ditos, enquanto LFY e AP1 são expressos nos meristemas florais (Weigel et al. 1992). 

Em Vitis, transcritos de FUL e AP1 foram detectados em gavinhas, durante todo seu desenvolvimento 

e inclusive nas suas ramificações. Transcritos destes genes não foram detectados em nenhum outro 

órgão vegetativo, como folhas, raízes ou meristema apical caulinar em fase vegetativa.  Desta maneira, 

a expressão de genes de identidade floral em gavinhas levou os autores a concluírem que em Vitis as 

gavinhas são órgãos reprodutivos modificados (Calonje et al. 2004). Além disso, estudos mostram que o 

gene LFY também é expresso em gavinhas de videira em desenvolvimento (Carmona et al. 2002) 

 Passifloraceae é uma outra família dentre as angiospermas em que muitos membros apresentam 

gavinhas (Feuillet & MacDougal 2007). Em várias espécies de Passiflora, as gavinhas estão posicionadas 

nas axilas das folhas, juntamente com flores e ramos vegetativos, ou podem estar diretamente associadas 

às inflorescências, possivelmente representando o pedicelo da flor central modificado (Fig. 1J; Feuillet 

& MacDougal 2007). Assim como acontece em Vitis e Echinocystis, em Passiflora as gavinhas se 

desenvolvem a partir de um complexo de gemas (Shah & Dave 1971a). A diferenciação deste complexo 

de gemas em primórdios de gavinha e gemas florais ocorre em geral no segundo nó caulinar. Além disso, 

ainda na região axilar da folha, uma terceira gema acessória se desenvolve. Porém, esta gema acessória se 

desenvolve entre o primórdio de gavinha e o eixo caulinar, independente do complexo de gemas, somente 

após o complexo de gemas ter se diferenciado em gemas de gavinha e flores (Shah & Dave 1971a). O 

desenvolvimento dos primórdios de gavinha e florais a partir de uma gema inicialmente comum também 

foi demonstrado em Passiflora suberosa e Passiflora edulis (Cultri 2009). Nestas duas espécies o gene 

LFY se expressa no complexo de gemas, tanto na parte que originará flores quanto na região que originará 

gavinhas. Em estágios mais avançados de desenvolvimento a expressão de LFY foi confinada as pontas 

das gavinhas (Cultri 2009). Desta maneira as gavinhas de Vitaceae e Passifloraceae compartilham muitas 

características em comum quanto ao seu desenvolvimento. Assim, é possível que como acontece em 

videira (Carmona et al. 2002; Calonje et al. 2004), outros genes ligados ao desenvolvimento floral, além 

do LFY (Cultri 2009), se expressem durante o desenvolvimento de gavinhas em Passiflora. 
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 Algumas outras famílias de plantas apresentam gavinhas claramente associadas à inflorescências, 

porem estas foram muito menos estudadas e não existem dados sobre o desenvolvimento de gavinhas nessas 

plantas. É o caso de espécies da família Sapindaceae, em particular espécies dos gêneros Lophostigma, 

Cardiospermum e Paullinia, que apresentam um par de gavinhas na base da raque da inflorescência (Fig. 

1M; Acevedo-Rodriguez 1993, Acevedo-Rodriguez et al. 2011). Gavinhas associadas ao pedúnculo da 

inflorescência são encontradas em gêneros da família Polygonaceae (Fig. 1K; Shah & Dave 1971b) e 

da família Rhamnaceae (Fig. 1L; Medan & Schirarend 2004). Dentre as monocotiledôneas, gavinhas 

derivadas de inflorescências modificadas são encontradas em Petermanniaceae (Tabela 1; Takhtajan 

1997).

A principal função das folhas é a realização da fotossíntese, porem em varias famílias de plantas, 

folíolos inteiros ou partes da folha são modificados em gavinhas. Gavinhas que são aparentemente 

derivadas de folíolos ocorrem em Asteraceae  (Fig. 1B; Hind 2007), Polemoniaceae (Fig. 1A; Wilken 

2004),  Papaveraceae (Kadereit 1993) e Ranunculaceae (Tamura 1993), além de em Bignoniaceae e 

Fabaceae (Fig. 1C-D; Darwin 1875).  

A espécie com gavinhas foliares mais extensivamente estudada até o momento foi Pisum sativum 

(ervilha, Fabaceae). A exata origem das gavinhas nesta espécie ainda é incerta, podendo estas serem 

derivadas de folíolos ou representar prolongamentos da raque foliar (Tattersal et al. 2004). Os estudos 

moleculares com folhas de ervilha vêm elucidando como as gavinhas se desenvolvem, e quais genes 

regulam sua formação. Porem, o desenvolvimento das folhas em ervilha é regulado pelo gene LFY, e 

Figura 1: Exemplos de orgãos de angiospermas utilizados para escalar. A-D. Gavinhas foliares derivadas do folíolo terminal 
modificado. A. Cobaea scandens, gavinhas multífidas. B. Mutisia sp., gavinhas multífidas. C. Vicia sp., gavinhas simples. D. 
Pisum sativum, gavinhas simples. E. Mutisia araucana, ponta da folha modificada em gavinha. F. Cobaea sp., folíolo terminal 
modificado em gavinha. G. Clematis sp., folha com pecíolo e raque volúveis. H. Cucumis sp., gavinhas derivadas da gema 
axilar. I. Cissus sp., inflorescência modificada em gavinha. J. Passiflora sp., gavinha derivada de um complexo de gemas. 
K-M. Gavinhas associadas à inflorescências. K. Antigonon leptopus, gavinha originada na porção terminal do pedúnculo da 
inflorescência. L. Helinus mystacinus, gavinha derivada do pedúnculo da inflorescência. M. Cardiospermum halicacabum, 
par de gavinhas na base da inflorescência, provavelmente derivadas do pedúnculo.
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não pelos genes KNOX1, o que é considerado uma exceção dentre as angiospermas (Hofer et al. 1997). 

Assim, estudos com folhas portadoras de gavinhas em outras espécies poderiam levar a um melhor 

entendimento da biologia destas estruturas. 

Gavinhas derivadas de outras partes da folha que não os folíolos são encontradas em 

Dioncophyllaceae (Takhtajan 1997). Em Triphyophyllum (Dioncophyllaceae), pares de gavinhas são 

formados pela bifurcação da nervura central nas pontas das folhas. Gavinhas similares a estas também 

são encontradas em algumas espécies de Mutisia (Fig.1E; Asteraceae). Dentre as monocotiledôneas, 

gavinhas de origem foliar são encontradas em membros da família Smilacaceae, Colchicaceae (Fig. 1L) 

e Flagellariaceae (tabela 1). Em Gloriosa, Littonia e espécies de Flagellariaceae, a gavinha se desenvolve 

na ponta das folhas (Arber 1920; Takhtajan 1997; Nordenstam 1998). Em particular, as gavinhas em 

Flagellariaceae se tornam bastante enroladas em fibrosas após encontrar um suporte. Em Smilax são 

observadas duas gavinhas associadas ao pecíolo da folha, as quais são consideradas derivadas de 

estípulas modificadas (Arber 1920). Além disso, muitas famílias de plantas que não possuem gavinhas 

propriamente ditas desenvolveram pecíolos volúveis. Este é o caso de várias espécies de Clematis 

(Ranunculaceae) e também de Perianthomega vellozoi, espécie da tribo Bignonieae. Algumas espécies 

de Clematis apresentam raque e pecíolo volúveis (Fig. 1G; Bell & Brian 2008).

As varias famílias que desenvolveram gavinhas foliares são distantemente relacionadas e estudos 

comparando a regulação genica dessas estruturas nas diversas famílias poderiam trazer resultados 

muito interessantes, e elucidar, por exemplo, se os mesmos genes participam da formação de gavinhas 

foliolares e das gavinhas que se desenvolvem nas pontas das folhas de monocotiledôneas. Estudos 

como este poderiam trazer um maior entendimento de como as convergências evolutivas são geradas e 

consequentemente de como mudanças na regulação genica geram a diversidade fenotípica. 

A família Bignoniaceae e a tribo Bignonieae

As Bignoniaceae são essencialmente Pantropicais, com poucos representantes em zonas 

temperadas; a América tropical é o centro de diversidade da família (Lohmann 2004). O restante das 
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Bignoniaceae tropicais occorre em Madagascar, África, e Ásia tropical. A família é abundante em diversos 

habitats tropicais, ocorrendo predominantemente em florestas úmidas (Lohmann 2004). A família foi 

tradicionalmente dividida em 8 tribos (Gentry 1991), mas uma  filogenia recente publicada para a 

família levou a mudanças consideráveis na classificaçao das tribos (Olmstead et al. 2009). Atualmente, 8 

linhagens são reconhecidas: Jacarandeae, Tourrettieae, Tecomeae, o “Palaeotropical clade”, Oroxyleae, 

Catalpeae, “Tabebuia alliance” e Bignonieae (Olmstead et al. 2009).

Apesar de novas linhagens terem sido estabelecidas atualmente em Bignoniaceae, a tribo 

Bignonieae é fortemente sustentada como uma linhagem monofilética e sua circunscrição tem se mantido 

constante (Spangler & Olmstead 1999, Olmstead et al. 2002, Olmstead et al. 2009). A tribo como um 

todo inclui 22 gêneros e 383 espécies (Lohmann & Ulloa 2006 onwards; Lohmann 2011) e constitui 

a maior tribo dentro das Bignoniaceae. A tribo inclui todas as Bignoniaceae lianescentes neotropicais 

com cápsulas septicidas, além de Bignonia capreolata L., que ocorre no sudoeste dos Estados Unidos. 

Bignonieae é caracterizada pela presença de um padrão distinto de desenvolvimento do floema, pelo 

hábito lianescente, e pela presença de gavinhas (Lohmann 2006). O grupo está amplamente distribuído 

pelos neotrópicos ocorrendo na América Central, Amazônia, Mata Atlântica, em áreas secas abertas, e 

nas savanas da Argentina, Bolivia, Brasil, e Paraguai (Lohmann 2006).

 Lohmann (2006) utilizou sequências de DNA nuclear e do cloroplasto para reconstruir a filogenia 

da tribo Bignonieae. A análise combinada dos dados resultou em árvores similares aquelas geradas a 

partir da análise individual, mas forneceu uma maior sustentação para o parentesco sugerido entre as 

espécies. Foram reconstruídos 21 grupos de espécies bem sustentados, cada um dos quais foi corroborado 

por sinapormorfias morfólogicas. Estes grupos representam a base para uma revisão formal da tribo ao 

nível genérico (Lohmann 2011). A filogenia de Bignonieae, em conjunto com os dados morfológicos que 

já existem para a tribo, tornam este grupo um excelente modelo para o estudo da evolução de caracteres 

morfológicos, ecologia evolutiva, e biogeografia neotropical.

Trabalhos anatômicos com Bignoniaceae são escassos e trazem em geral análises superficiais de 

poucas espécies (Panizza 1967, Hyakutake & Grotta 1965, Scareli-Santos & Varanda 2003, Ogundipe 
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& Wujek 2004). A maioria dos trabalhos anatômicos são sobre anatomia do caule, uma característica 

notável das lianas (Dobbins 1971; Outer & Veenendaal 1983; Carlquist 1985; Dobbins & Fisher 1986; 

Santos & Miller 1990; Gasson & Dobbins 1991; Gabrielli 1993; Santos & Miller 1997, Pace et al. 2009, 

2011). Em lianas, o câmbio frequentemente apresenta uma atividade diferencial que leva a formação 

de um câmbio variante,  o qual inclui quatro porções equidistantes que reduzem a taxa de produção 

de floema e aumentam a produção de xilema,  resultando no desenvolvimento de 4, ou múltiplos de 4, 

cunhas de floema que interrompem o xilema secundário e possivelmente aumentam a flexibilidade do 

caule (Schenck 1893; Solereder 1908; Dobbins 1971; Pace et al. 2009). 

Em particular, as folhas de Bignonieae apresentam grande variação morfológica. Estas são 

sempre opostas, variando de 2-3 foliolada com o folíolo terminal modificado em gavinha, a biternadas 

ou biternada-pinadas com a divisão terminal modificada em gavinha. Folhas compostas-palmadas ou 

simples são também encontradas no grupo, porém em menor frequência. Algumas espécies podem ainda 

produzir folhas simples e compostas no mesmo indivíduo, como é o caso de Fridericia samydoides 

(Cham.) L.G. Lohmann (Lohmann 2003, 2004). Gavinhas foliares são também encontradas em espécies 

da tribo Tourrettieae, uma pequena tribo da família Bignoniaeae que compreende apenas 4 espécies, cuja 

distribuição é restrita aos Andes (Gentry 1980; D’Arcy 1997; Olmstead et al. 2009). Espécies lianescentes 

de Bignoniaceae distribuídas nas regiões Paleotropicais não possuem gavinhas, fenômeno que pode estar 

relacionado com as taxas de especiação mais baixas das Bignoniaceae nessa região (Gentry 1991). Por 

outro lado, a aquisição de gavinhas nas espécies de Bignoniaceae neotropicais pode ter levado a incrível 

diversificação das espécies lianescentes de Bignoniaceae nesta região (Gentry 1991).

Em Bignonieae, as gavinhas são sempre folíolos modificados,  cuja região terminal pode ser 

dividida de maneiras diferentes, podendo ser simples, trífidas, ou multífidas (várias vezes trifurcada). Uma 

única espécie, Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann, apresenta gavinhas bífidas (Lohmann 

2003). Em algumas espécies de Bignonieae as gavinhas estão ausentes na maioria dos indivíduos e um 

folíolo terminal se desenvolve ao invés da gavinha, dando origem à uma folha trifoliolada. Este padrão 

sugere que os genes (ou gene) responsáveis pela mudança entre a produção de folíolos e gavinhas devem 



SouSa-Baena, M.S.                                                                                                                                                                                            Introdução geral      

30

estar inativos nestas espécies (Lohmann 2003). Os diferentes tipos de gavinhas evoluíram múltiplas vezes 

em Bignonieae (Lohmann 2003). Apesar dos diferentes tipos de gavinhas terem evoluído diversas vezes, 

eles são bastante constantes dentro de clados, representando sinapomorfias úteis para a caracterização de 

gêneros (Lohmann 2003, 2011.).

A tribo Bignonieae é um grupo extremamente interessante para estudos da evolução do 

desenvolvimento pois já conta com  uma filogenia molecular robusta (Lohmann 2006). Além disso, a tribo 

exibe considerável variação morfológica em caracteres vegetativos e reprodutivos. Dentre os caracteres 

que apresentam um padrão de evolução bastante interessante são as gavinhas, as quais apresentam 

morfologias bastante variáveis. Além disso, a aquisição de gavinhas pode ter sido uma inovação-chave 

(Gentry 1991), possibilitando uma grande diversificação de Bignonieae. No entanto pouco ainda se 

conhece sobre a  anatomia e o desenvolvimento destas estruturas até o momento.

O objetivo deste estudo foi investigar os padrões de evolução e desenvolvimento das gavinhas 

foliares em Bignonieae. Além disso, este trabalho teve também por objetivo começar a desvendar os 

genes que regulam o desenvolvimento de gavinhas em Bignonieae, mais especificamente, determinar se 

os genes SHOOTMERISTEMLESS e LEAFY/FLORICAULA eram expressos durante o desenvolvimento 

dos diferentes tipos de gavinhas, e se o gene PHANTASTICA poderia estar relacionado com o surgimento 

de gavinhas em Bignonieae.

Esta tese está dividida em dois capítulos. No primeiro capitulo tratamos do desenvolvimento 

e evolução das gavinhas em Bignonieae. Neste capítulo apresentamos os padrões evolutivos obtidos 

através das reconstruções de caracteres ancestrais do tipo de gavinha através de vários métodos de 

reconstrução. Apresentamos também os dados obtidos com a  análise do desenvolvimento de 11 espécies 

de Bignonieae, com diferentes tipos de gavinhas,  através de microscopia eletrônica de varredura.  Por 

fim, interpretamos os dados ontogenéticos à luz dos padrões de reconstrução de caracteres ancestrais com 

o intuito de entender como mudanças no padrão de desenvolvimento das folhas resultaram na diversidade 

de tipos de gavinhas encontradas atualmente na tribo Bignonieae.

No segundo capítulo focamos na regulação gênica do desenvolvimento e na identificação da 
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origem de gavinhas em Bignonieae. Mais especificamente, apresentamos dados de hibridização in situ dos 

genes SHOOTMERISTEMLESS, PHANTASTICA e LEAFY/FLORICAULA durante o desenvolvimento 

de folhas de três espécies de Bignonieae portando diferentes tipos de gavinha. Além disso, também  

apresentamos os resultados de nossas investigações anatômicas sobre a polaridade das partes foliares. 

Na discussão, relacionamos os padrões de expressão gênica com o desenvolvimento, e também com as 

diferenças encontradas na polaridade,  dos diferentes tipos de gavinhas. Discutimos também possíveis 

papéis dos genes STM, PHAN e LFY/FLO na formação das gavinhas em Bignonieae.
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conlcuSão geral

Plants become climbers, in order, it may be presumed, to reach the light, 
and to expose a large surface of leaves to its action and to that of the 
free air. This is effected by climbers with wonderfully little expenditure 
of organized matter, in comparison with trees, which have to support a 

load of heavy branches by a massive trunk.
Charles Darwin,  1865

“On the movements and habits of climbing plants” 

Journal of the Linnean Society of London 9: 1-118.
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concluSão geral

O objetivo desse estudo foi investigar a evolução dos diferentes tipos de gavinhas foliares 

encontrados em Bignonieae, bem como seu padrão de desenvolvimento, visando compreender como 

mudanças no padrão de desenvolvimento das folhas geraram a diversidade de tipos de gavinhas encontradas 

em Bignonieae atualmente. Para tal, analisamos os padrões evolutivos obtidos através de reconstruções de 

estados ancestrais do caráter “tipo de gavinha”, bem como investigamos o desenvolvimento de gavinhas 

através de microscopia de varredura e secções anatômicas. Além disso, clonamos os ortólogos dos genes 

SHOOTMERISTEMLESS, PHANTASTICA e LEAFY/FLORICAULA em três espécies de Bignonieae com 

diferentes tipos de gavinhas, e analisamos o padrão de expressão destes genes durante o desenvolvimento 

das folhas, de forma a elucidar os genes envolvidos na regulação do desenvolvimento das gavinhas em 

Bignonieae.

O primeiro capítulo dessa tese foca nas reconstruções de estados de caracteres ancestrais e na 

análise do desenvolvimento de 11 espécies de Bignonieae, incluídas em 7 gêneros e representando 

espécies com gavinhas simples, trífidas e multífidas. Os estudos através de microscopia de varredura nos 

permitiram definir o padrão geral de desenvolvimento de folhas em Bignonieae, revelando que as folhas 

se desenvolvem de maneira acrópeta. Mais especificamente, estes estudos nos permitiram identificar 

a sequência de eventos que ocorre durante o desenvolvimento das folhas, definindo os estágios e as 

principais diferenças no desenvolvimento das folhas entre espécies com gavinhas simples e ramificadas. 

A interpretação dos padrões ontogenéticos de gavinhas à luz dos mapeamentos do caráter “tipo de 

gavinha” sobre uma robusta filogenia da tribo Bignonieae revelaram algumas tendências evolutivas 

interessantes. Mansoa e Dolichandra, gêneros que possuem gavinhas trífidas e são derivados de um 

ancestral direto que já possuía gavinhas trífidas, apresentam os ramos das gavinhas bem definidos no 

terceiro estágio de desenvolvimento. Diferentemente, Tanaecium pyramidatum, que também possui 

gavinhas trífidas, apresenta um atraso no desenvolvimento dos ramos da gavinha quando comparado à 

Mansoa e Dolichandra. Em T. pyramidatum, os ramos das gavinhas apresentam um desenvolvimento 

heterocrônico e se tornam claramente discerníveis apenas no sexto estágio de desenvolvimento. Além 

disso, foi observado que as folhas desta espécie apresentam características típicas de gavinhas simples 
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durante o seu desenvolvimento, em particular uma precoce diferenciação da epiderme foliar, mescladas 

à características típicas de gavinhas ramificadas, como a atividade meristemática prolongada da região 

da blastozona localizada no ramo principal da gavinha. Desta maneira, concluiu-se que a presença de 

características típicas de gavinhas simples em uma espécie com gavinhas trífidas indica que o ancestral 

direto desta espécie possuía gavinhas simples, corroborando as reconstruções baseadas em ACCTRAN 

(parcimônia) e máxima verossimilhança. Além disso, as espécies de Bignonia estudadas apresentaram 

um padrão de desenvolvimento idêntico ao de Fridericia e Cuspidaria, gêneros com gavinhas simples 

bem estabelecidas, provenientes de ancestrais com gavinhas simples, e aninhados em um grande clado 

onde a grande maioria das espécies possui gavinhas simples. Assim, concluiu-se que embora o gênero 

Bignonia inclua um grande diversidade de tipos de gavinhas, o ancestral deste gênero provavelmente 

possuía gavinhas simples, também corroborando as reconstruções realizadas com base nos algoritmos 

ACCTRAN e máxima verossimilhança. De uma forma geral, os dados ontogenéticos corroboraram as 

reconstruções baseadas em ACCTRAN e máxima verossimilhança em quase todas as instâncias. Estas 

reconstruções indicam que o ancestral de Bignonieae, ou pelo menos do clado “core Bignonieae”, possuía 

gavinhas trífidas, sugerindo que todos os outro tipos de gavinhas evoluíram a partir de um ancestral com 

gavinhas trífidas, através de mudanças na atividade da blastozona foliar, com uma cessação precoce da 

atividade da blastozona no caso das gavinhas simples, ou uma atividade mais prolongada da blastozona 

no caso das gavinhas ramificadas.

O segundo capítulo da presente tese focou na regulação gênica e origem das gavinhas foliares em 

Bignonieae. A espécie com gavinhas foliares mais estudada até o presente momento é Pisum sativum. 

Nesta espécie o desenvolvimento de folhas é exclusivamente regulado pelo gene LFY/FLO, em contraste 

com todas as outras angiospermas analisadas até hoje, onde o desenvolvimento das folhas é regulado 

pelos genes KNOX1. Este fato nos levou a hipotetizar que talvez as folhas de Bignonieae, também fossem 

reguladas exclusivamente pelos gene LFY/FLO. Para elucidar essa questão, analisamos a expressão dos 

genes STM e LFY/FLO através de hibridização in situ em três espécies de Bignonieae com diferentes 

tipos de gavinhas. Detectamos que STM é expresso durante o desenvolvimento de folhas em Bignonieae, 

evidenciando que as folhas de Bignonieae e Pisum se desenvolvem de maneiras diferentes. Em Bignonieae, 
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o gene STM é fortemente expresso nas regiões do primórdio foliar que estão se dividindo para formar as 

diversas partes da folha (p.ex., folíolos ou ramos das gavinhas). Assim, o padrão de expressão do gene 

STM em Bignonieae é similar ao padrão já documentado para outras plantas com folhas compostas, 

de forma que este gene provavelmente desempenha em Bignonieae a mesma função desempenhada 

em outras plantas espécies. Mais especificamente, este gene provavelmente atua de forma a prolongar 

a manutenção de um estado indiferenciado na blastozona foliar, permitindo uma maior elaboração da 

lamina foliar. O gene LFY/FLO também é expresso nas folhas em desenvolvimento de Bignonieae, num 

padrão que sugere que este gene pode estar envolvido na demarcação dos limites entre os primórdios 

foliares e o meristema apical caulinar, e também na delimitação dos órgãos que estão emergindo na 

blastozona foliar (p.ex., folíolos e ramos das gavinhas).

Neste segundo capítulo, também investigamos organização dos tecidos em todas as partes 

foliares, bem como a expressão do gene PHAN através de hibridização in situ durante o desenvolvimento 

das folhas, no intuito de averiguar a origem exata das gavinhas em Bignonieae. Em ervilha a origem das 

gavinhas ainda não está completamente esclarecida, com algumas teorias postulando que as gavinhas 

representam folíolos abaxializados. Assim, buscamos similaridades anatômicas entre as gavinhas e outras 

partes foliares, bem como buscamos identificar o plano de simetria de cada uma das partes da folha, no 

intuito de averiguar se os domínios adaxial e abaxial estavam presentes nas gavinhas. Concluímos que 

todas as partes da folha apresentam simetria bilateral, inclusive as gavinhas. Além disso, encontramos 

similaridades anatômicas entre as faces adaxial e abaxial da nervura central do folíolo e das respectivas 

faces na epiderme das gavinhas de D. unguis-cati. Detectamos também a formação de uma estrutura muito 

similar a estrutura de um folíolo jovem na ponta das gavinhas de A. buccinatorium. Interpretamos esses 

resultados como uma forte evidência de que as gavinhas de Bignonieae representam folíolos modificados. 

Ainda assim, para obtermos uma noção mais acurada sobre a delimitação dos domínios abaxial e adaxial 

em gavinhas de Bignonieae, investigamos o padrão de expressão de PHAN, e encontramos que este gene 

se expressa apenas nessa na porção adaxial da folha nos representantes de Bignonieae. Verificamos que 

o gene PHAN apresenta um padrão de expressão polarizado em gavinhas ramificadas, se expressando 

apenas no domínio adaxial. Além disso, detectamos que o padrão de expressão do gene PHAN é muito 
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similar em folíolos e gavinhas de Bignonieae, representando mais um indício de que as gavinhas não 

representam folíolos abaxializados mas são, mesmo assim derivadas de folíolos em Bignonieae. Em B. 

callistegioides, que possui gavinhas simples, o gene PHAN apresentou um padrão de expressão diferente, 

sendo expresso por todo o primórdio da gavinha, e não apenas no domínio adaxial. Esta variação no 

padrão de expressão do gene PHAN em tipos diferentes de gavinhas parece estar relacionado com a 

formação polaridade nestes órgãos e possivelmente com o padrão de ramificação das gavinhas, visto que 

apenas gavinhas simples não apresentaram domínios adaxial e abaxial definidos. Assim podemos dizer 

que a presença de domínios abaxial e adaxial bem definidos são um pré-requisito para a ocorrência de 

ramificações em gavinhas e folíolos, corroborando a hipótese de que a justaposição entre os domínios 

adaxial e abaxial representa um pré-requisito para a expansão da lamina foliar. Verificamos também, que 

os genes PHAN e STM apresentam domínios de expressão que se sobrepõe espacial e temporalmente 

durante o desenvolvimento de folhas em Bignonieae, da mesma forma como ocorre em outras espécies 

com folhas compostas.

Este estudo evidenciou que abordagens integrativas, com a utilização de dados de várias naturezas, 

como morfológicos, anatômicos, ontogenéticos, e de regulação gênica, aliados as reconstruções de estados 

ancestrais de caráter, podem contribuir grandemente para um melhor entendimento da história evolutiva 

de características morfológicas. Além disso, abordagens integradas como esta nos permitem identificar 

os processos evolutivos responsáveis pelo surgimento da diversidade fenotípica. Neste estudo, os dados 

ontogenéticos trouxeram novas evidências que corroboraram algumas reconstruções de caracteres 

ancestrais em detrimento de outras, de forma a esclarecer alguns pontos de ambiguidade gerados nas 

reconstruções de caracteres ancestrais. O fato dos dados ontogenéticos sustentarem algumas hipóteses de 

evolução dos diversos tipos de gavinhas mas não outras, demonstrou a importância de estudos integrados 

para a elucidação de padrões de evolução de caracteres.

Outro ponto importante desse estudo foi o estabelecimento de uma arcabouço de conhecimento 

sobre o desenvolvimento de folhas em Bignonieae. Utilizando várias abordagens, delimitamos os  estágios 

de desenvolvimento em folhas com diferentes tipos de gavinhas, bem como confirmamos que as gavinhas 

são de fato folíolos modificados. Além disso, elucidamos que as folhas de Bignonieae se desenvolvem de 
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maneira acrópeta e, diferentemente de ervilhas, apresentam um desenvolvimento controlado por genes 

KNOX1. Estes dados evidenciam que aparentemente não existe nenhuma relação entre a ausência da 

expressão do KNOX1 no desenvolvimento foliar e no surgimento de gavinhas foliares. Esse conhecimento 

não somente servirá como base para outros estudos abordando o desenvolvimento de folhas na família 

Bignoniaceae como um todo, como também servirá como base para estudos comparativos entre gavinhas 

foliares de outros grupos de plantas (p.ex., Polemoniaceae, Asteraceae, Bignonieae e ervilhas). Além 

disso, os padrões de expressão encontrados para o gene PHAN em Bignonieae evidenciam que gavinhas 

foliares em Bignonieae podem representar outro excelente sistema para o estudo de genes e mecanismos 

envolvidos no estabelecimento da polaridade de órgãos em geral.

Apesar de termos demonstrado neste estudo que alguns genes, já conhecidos por regular o 

desenvolvimento de folhas compostas em outras espécies de angiospermas, também se expressam durante 

o desenvolvimento de folhas em Bignonieae, a função destes genes só poderá ser confirmada através de 

estudos envolvendo silenciamento gênico. Testes preliminares mostraram que é possível utilizar o VIGS, 

Virus Induced Gene Silencing (i.e., silenciamento gênico pós-transcricional empregando vetores virais) 

em Dolichandra unguis-cati, abrindo novas possibilidades para o silenciamento gênico de representantes 

da tribo Bignonieae. Além disso, já existem protocolos de cultura de tecidos e transformação por 

Agrobacterium disponíveis para Tecomella, outro representante da família Bignoniaceae. Embora nem 

sempre espécies aparentadas respondam bem a um mesmo protocolo de cultura de tecidos e transformação, 

os protocolos existentes para Tecomella servirão como um ponto de partida para o desenvolvimento de 

tais protocolos para plantas da tribo Bignonieae.

 



CAPA    

  

A  ilustração  da  capa  da  tese  contém  uma  mescla  de  imagens  incluindo  desenhos  feitos  por  George   Darwin    ( 1,  2,  4,  5,  6,  8,  

9,   11   e   13,   seguidas   da   legenda   original)   para   o   ensaio   “On   the    movements    and    hab i t s    o f    c l imbing    p lants”    de  

Charles  Darwin  publicado  em  1865  ,  Journal  of  the  Linnean  Society  of  London  9:  1-‐118,  e  imagens  desta  tese.      
 
 
1:  Clematis  glandulosa,  with  two  young  leaves  clasping  twigs,  with  the  clasping  portions  thickened.  

2:  Smilax  aspera.  

3 :   Dolichandra  unguis-‐cati,  seção  tranversal  do  ramo  principal  da  gavinha,  porção  abaixo  da  ramificação.    

4 :   Solanum  jasminoides,  section  of  a  petiole  some  weeks  after  it  had  clasped  a  stick.  

5 :   Solanum  jasminoides,  with  one  of  its  petioles  clasping  a  stick.  

6 :   Vitis  vinifera.  Flower-‐tendril,  with  a  scale  at  its  base.  

7 :   Dolichandra  unguis-‐cati,  seção  tranversal  do  peciólulo  foliolar.  

8 :   Ampelopsis   hederacea.   Tendril,   several   weeks   after   its   attachment   to   a   wall,   with   the   branches   thickened   and   spirally  

contracted,  and  with  the  extremities  developed  into  disks.  The  unattached  branches  have  withered  and  dropped  off.    

9 :   Corydalis  claviculata.  Leaf-‐tendril,  of  natural  size.  

10 :   Bignonia  callistegioides,  micrografia  de  varredura  mostrando  os  primórdios  foliares  nos  estágios  1  e  2.      

1 1 :   Bignonia.  Unnamed  species  from  Kew.    

1 2 :   Amphilophium  buccinatorium,  seção  sagital.  Figura  mostrando  a  hibridização  in  situ  de  RNA  do  gene  AbPHAN,  ortólogo  

do  PHANTASTICA  de  Antirrhinum  majus  em  A.  buccinatorium.  

1 3 :   Ampelopsis  hederacea.  Tendril,  with  the  young  leaf.  
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