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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 

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 

 

Os hormônios vegetais desempenham um papel crucial no metabolismo, crescimento 

e desenvolvimento das plantas atuando como mensageiros químicos primários (VOGLER e 
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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 genes”).  

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. 
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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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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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