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RESUMO 

 

Desenvolvimento in vitro e imunolocalização de 5-metilcitosina em raízes tuberizadas e não-

tuberizadas de Viguiera arenaria Baker (Asteraceae) 

 

Viguiera arenaria Baker é uma Asteraceae de Cerrado de porte herbáceo, filotaxia 

alterna, inflorescência em capítulo e que apresenta formação de raízes tuberosas. Apesar de 

análises fitoquímicas terem encontrado substâncias com atividades biológicas de interesse 

terapêutico, sabe-se pouco sobre a biologia da planta. Neste trabalho, buscou-se contribuir para o 

conhecimento de aspectos relacionados ao desenvolvimento de V. arenaria, visando atingir três 

objetivos específicos: verificar a taxa de germinação em condições in vitro; estabelecer um 

protocolo de regeneração in vitro; verificar modificações epigenéticas (metilação de citosina) no 

DNA de células cambiais de raízes tuberizadas e não-tuberizadas que possam estar associadas ao 

processo de tuberização. As sementes e raízes foram coletadas em área de Cerrado no Estado de 

São Paulo, Brasil, em duas épocas diferentes: em maio de 2008 (apenas sementes) e março de 

2009 (sementes e raízes). Sementes e embriões de V. arenaria foram colocados para germinar, 

respectivamente, em papel filtro embebido com solução de nistatina e em meio de cultura sólido 

(MS com metade da concentração de macronutrientes), sendo mantidos em sala de crescimento 

(24°C e 16 horas/ luz) para avaliação do tempo e da porcentagem de germinação e embriões 

viáveis. No experimento de regeneração in vitro, folhas de plântulas, sete semanas após a 

germinação e segmentos hipocotiledonares, uma semana após a germinação, foram inoculados no 

mesmo meio, porém acrescido de diferentes concentrações de NAA (0,0; 0,01 e 0,05 mg.L
-1

), 

BAP (0,0; 0,2; 0,4 e 0,8 mg.L
-1

)
 
e Zeatina (0,0; 0,2; 0,4 e 0,8 mg.L

-1
). Os explantes foram 

mantidos sob condições idênticas ao experimento de germinação. No estudo sobre 

imunolocalização de 5-metilcitosina, lâminas permanentes contendo cortes transversais de raízes 

tuberizadas e não-tuberizadas foram coradas com anticorpos fluorescentes contra 5-metilcitosina 

e contracoradas com DAPI. Foi observado um efeito de época de coleta de sementes, sendo 

aquela realizada em março de 2009 a que apresentou maiores porcentuais de embriões viáveis 

(72%) e de germinação de sementes e embriões (> 62% e 87%, respectivamente), embora o 

tempo de germinação tenha sido maior (~7 dias), comparativamente à coleta feita em maio de 

2008 (~3 dias). Os experimentos de regeneração demonstraram certa recalcitrância da espécie na 

regeneração adventícia de brotos, pois os porcentuais de explantes com brotos foram inferiores a 

25% na maioria dos tratamentos. Porém, houve 100% de formação de calos em diversos 

tratamentos. Por fim, verificaram-se mudanças no padrão de metilação e aumento de três vezes 

no conteúdo de DNA nas raízes tuberizadas relativamente às raízes não-tuberizadas. 

 

Palavras-chave: Viguiera arenaria; tuberização; germinação in vitro; regeneração in vitro; 

metilação de DNA; endopoliploidia 
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ABSTRACT 

 

In vitro development and immunolocalization of 5-methylcytosine in tuberized and non-

tuberized roots of Viguiera arenaria Baker (Asteraceae) 

 

Viguiera arenaria Baker is an herbaceous Asteraceae from Cerrado presenting alternate 

phyllotaxis, capitulum inflorescence and tuberized roots. Although phytochemical analyses have 

found substances with biological activities of therapeutic interest, little is known about the 

biology of the plant. In this study, we sought to contribute to the knowledge of aspects related to 

the development of V. arenaria, aiming to achieve three specific goals: to determine the 

germination rate under in vitro conditions; to establish a protocol for in vitro regeneration; to 

check epigenetic modifications (cytosine methylation) in DNA of cambial cells in tuberized and 

non-tuberized roots, which may be associated with the tuberization process. The seeds and roots 

were collected in a Cerrado area in the State of Sao Paulo, Brazil, in two different times: in May 

2008 (seeds only) and March 2009 (seeds and roots). Seeds and embryos of V. arenaria were 

placed to germinate, respectively, on filter paper soaked with a solution of nystatin and solid 

medium (MS with half-strength macronutrients), and maintained in a growth chamber (24 ° C 

and 16 hours/ light) to evaluate time for germination and percentages of germination and viable 

embryos. In the experiment of in vitro regeneration, leaves of seedlings, seven weeks after 

germination and hypocotyl segments, one week after germination were inoculated in the same 

medium supplemented with different concentrations of NAA (0, 0.01 and 0.05 mg.L
-1

), BAP 

(0.0, 0.2, 0.4 and 0.8 mg.L
-1

) and Zeatin (0.0, 0.2, 0.4 and 0.8 mg.L
-1

). Explants were kept under 

the same conditions of the germination experiment. In the study of immunolocalization of 5-

methylcytosine, permanent slides containing transverse sections of tuberized and non-tuberized 

roots were stained with fluorescent antibodies against 5-methylcytosine and counterstained with 

DAPI. We observed an effect of harvest time, as the one held in March 2009 presented the 

highest percentage of viable embryos (72%) and germination of seeds and embryos (> 62% and 

87% respectively), although the germination rate was higher (~7 days) compared to the harvest 

made in 2008 (~3 days). The in vitro assays showed some recalcitrance of the species in the 

regeneration of adventitious buds, as the percentage of explants with shoots were less than 25% 

in most treatments. However, there was 100% callus formation in different treatments. Finally, 

changes in the methylation pattern were observed as well as three-fold increase in DNA content 

in tuberized roots relatively to non-tuberized roots. 

 

Key words: Viguiera arenaria; tuberization; in vitro germination; in vitro regeneration; DNA 

methylation; endopoliploydy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado é um dos tipos de formação vegetal mais difundidos no Brasil, ocupando entre 

20 e 25% do território nacional (veja APPEZZATO-DA-GLÓRIA, 2003). Essa vegetação 

apresenta uma variação que vai do campo quase limpo à floresta, possuindo numerosas 

características xeromórficas, mas, geralmente, sem apresentar expressiva escassez hídrica 

(GOODLAND; FERRI, 1979). Ocorrem ainda peculiaridades florísticas regionais, causadas por 

fatores ambientais, em particular, clima (temperatura, precipitação e duração do período de seca) 

e solos (fertilidade, acidez, capacidade de retenção de umidade e profundidade; DURIGAN, 

2008). 

Em virtude da sazonalidade climática com períodos de seca de três a quatro meses, a 

vegetação do Cerrado apresenta adaptações morfológicas e fisiológicas que permitem a 

sobrevivência das plantas nessas condições adversas. Dentre as adaptações morfológicas das 

espécies do estrato herbáceo e subarbustivo que ocorrem em grande número nas fisionomias 

abertas (campos) destacam-se os sistemas subterrâneos espessados (veja APPEZZATO-DA-

GLÓRIA, 2008). 

Um estudo realizado com sistemas subterrâneos de Asteraceae, coletados em áreas de 

Cerrados do Estado de São Paulo, encontrou a presença de rizóforos, caule pouco lignificado, 

raízes tuberosas, raízes geminíferas e xilopódio, sendo este último o mais frequente. Todos os 

sistemas tem em comum o potencial geminífero e o acúmulo de reservas, principalmente de 

frutanos do tipo inulina e de lipídios (APPEZZATO-DA-GLÓRIA et al., 2008). 

Viguiera arenaria Baker é uma Asteraceae pertencente ao Cerrado, de hábito herbáceo a 

subarbustivo e que apresenta raízes tuberosas. Alguns trabalhos de fitoquímica para esta espécie 

encontraram, em suas raízes, folhas e flores, substâncias biologicamente ativas com potencial 

utilização para fins farmacêuticos, como ação anti-inflamatória, tripanocida e analgésica 

(AMBROSIO et al., 2008; AMBROSIO; SCHORR; COSTA, 2003; VALERIO, et al., 2007). O 

gênero Viguiera tem sido alvo de diversos estudos sobre: (a) metabólitos secundários, em 

particular as lactonas sesquiterpênicas (SCHORR et al., 2002; SPRING et al., 2003; TAYLOR et 

al., 2008), diterpenos (AMBROSIO et al., 2006; TIRAPELLI et al., 2004, 2008) e frutanos 

(ENDE et al., 2005; ITAYA et al., 2005, 2007); (b) fungos endofíticos (BORGES et al., 2007; 

GUIMARÃES et al., 2008; MOMESSO et al., 2008); (c) morfologia, anatomia, taxonomia, 
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filogenia e biogeografia (MAGENTA, 2006); (d) aspectos citogenéticos (ROBINSON et al., 

1981; SCHILLING; SCHILLING, 1986; SOLBRIG et al., 1972) das espécies do gênero. 

Contudo, outros aspectos biológicos, particularmente quanto ao desenvolvimento da planta, estão 

ausentes para V. arenaria. 

Neste trabalho, procurou-se contribuir para o conhecimento de aspectos relacionados ao 

desenvolvimento de V. arenaria. Para tanto, buscou-se atingir três objetivos específicos: observar 

a germinação dos aquênios em condições in vitro; estabelecer um protocolo de regeneração in 

vitro e observar o comportamento da espécie nesta condição para fins de micropropagação; 

verificar modificações epigenéticas (metilação de citosina) no DNA de células do câmbio em 

raízes tuberizadas e não-tuberizadas da espécie que possam estar associadas ao processo de 

tuberização. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Viguiera arenaria 

 

A família Asteraceae apresenta cerca de 1600 gêneros, mais de 23600 espécies e é, 

economicamente, uma das mais importantes entre as angiospermas (veja MAGENTA, 2006). 

Diversas espécies são empregadas na terapêutica como fitoterápicos, na medicina popular e na 

alimentação (GUIMARÃES, 2006). 

A tribo Heliantheae é a segunda maior dentre a família Asteraceae, com mais de 2500 

espécies. Dentre as espécies economicamente importantes desta tribo pode-se citar: (i) o girassol 

(Helianthus anuus), que possui terpenóides com atividades biológicas, além de ser utilizado na 

produção de óleo comestível; (ii) o margaridão (Tithonia diversifolia), planta invasora 

introduzida no Brasil que apresenta substâncias com atividade anti-inflamatória e alelopática; (iii) 

o picão (Bidens pilosa e Bidens spp.), com emprego na medicina popular contra a hepatite. Essa 

tribo ainda engloba o gênero Viguiera, o maior e mais diverso grupo (veja GUIMARÃES, 2006). 

Viguiera Kunth é um gênero exclusivamente americano, compreendendo cerca de 180 

espécies (veja MAGENTA, 2006). Ocorrendo desde o sudeste da América do Norte até o sul da 

América do Sul, a maior concentração de espécies é encontrada no México, apesar de haver 

centros secundários de diversidade nas montanhas andinas e em regiões elevadas no Brasil 

(SCHILLING et al., 2000). Vários aspectos bioquímicos das espécies brasileiras de Viguiera tem 

sido estudados recentemente, como atividades de enzimas hidrolase e fructosiltransferase no 

metabolismo de frutanos (ITAYA et al., 2007), caracterização e expressão heteróloga de uma 

fructosiltransferase de alto grau de polimerização (ENDE et al., 2005), e substâncias 

biologicamente ativas para fins terapêuticos contra câncer (TAYLOR et al., 2008), inflamações 

(ARAKAWA et al., 2008) e problemas de pressão arterial (TIRAPELLI et al., 2008). 

A espécie V. arenaria Baker concentra-se principalmente no centro-leste do Estado de 

São Paulo, com poucas ocorrências no sudoeste de Minas Gerais, em Cerrados degradados e 

campos sujos. Apresenta hábito herbáceo a subarbustivo, atingindo entre 0,8 a 3,0 m. Seus ramos 

aéreos são eretos, cilíndricos, com entrenós medindo de 2,5 a 4,5 cm. Possui caule subterrâneo 

fortemente espessado, com raízes de tuberosidade fusiforme na porção central ou próximo à 

extremidade. As folhas apresentam filotaxia alterna, são sésseis ou com pecíolo medindo até 1 
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mm de comprimento. Essa espécie apresenta uma inflorescência em capítulo com 4,5 a 5,5 cm de 

diâmetro, de pigmentação amarela, que floresce no verão e frutifica do verão ao outono 

(MAGENTA, 2006).  

Estudos fitoquímicos dessa espécie encontraram substâncias com atividades biológicas de 

interesse terapêutico, como: ação citotóxica significativa sobre linhagens SK-BR3 

(adenocarcinoma de mama; GUIMARÃES, 2006); ação inibitória da contração do músculo liso 

da artéria carótida de rato, relacionada a uma redução sobre a pressão arterial sanguínea 

(AMBROSIO et al., 2002, 2006; TIRAPELLI et al., 2004, 2008); atividade antimicrobiana e 

tripanocida (AMBROSIO et al., 2008; PORTO et al., 2009). 

V. arenaria ainda é uma espécie pouco estudada, cujas informações estão bastante 

restritas, referindo-se a estudos morfológicos, anatômicos, biogeográficos e bioquímicos. Pouco 

se sabe sobre os aspectos ecológicos, genéticos ou fenológicos, por exemplo. 

 

2.2 Germinação de sementes 

 

Por vários anos acreditou-se que a reprodução das plantas do Cerrado era apenas 

vegetativa, uma vez que a germinação de sementes ocorreria apenas em condições excepcionais 

(FERRI, 1960). Contudo, trabalhos posteriores demonstraram que a germinação das sementes no 

Cerrado era de ocorrência relativamente comum. Hoje, existem dados de germinação para 

diversas espécies típicas deste bioma, descrevendo condições de germinação e armazenamento 

(veja FELIPPE; SILVA, 1984; ZAIDAN; CARREIRA, 2008), além de alguns estudos de bancos 

de sementes no solo do Cerrado (ARAÚJO; CARDOSO, 2006; SASSAKI et al, 1999). 

Os fatores ambientais mais importantes para a regulação da germinação são temperatura, 

luz e umidade do solo (BASKIN; BASKIN, 1988). O efeito da luz e da temperatura varia 

grandemente entre diferentes espécies e populações. Por exemplo, um estudo com três espécies 

do gênero Eremanthus (E. elaeagnus, E. glomerulatus, e E. incanus; Asteraceae) verificou que as 

porcentagens de germinação na luz e no escuro foram semelhantes, exceto para E. incanus, que 

apresentou valores de germinação significativamente maiores na luz, nas temperaturas de 25 e 

35ºC (VELTEN; GARCIA, 2005). Nesse estudo, observaram-se também diferenças quanto à 

faixa de temperatura necessária à germinação: de 15 a 30 °C (E. elaeagnus), de 20 a 30 °C (E. 

glomerulatus) e de 15 a 35 °C (E. incanus). 



 

 

17 

A produção abundante de sementes, muitas delas sem embrião, é um fenômeno comum na 

família Asteraceae. Cury (2008) verificou que Lessingiathus bardanoides e Chresta 

sphaerocephala apresentaram, respectivamente, 54% e 85% de sementes sem embriões. Em 

Eremanthus erythropappus e Vernonia herbacea, 85% das sementes não apresentaram embriões 

(SASSAKI et al., 1999; TONETTI; DAVIDE; SILVA, 2006), e em Eremanthus elaeaganus, este 

valor chegou a 91% (VELTEN; GARCIA, 2005). Contudo, apesar de comum, este fenômeno 

ainda não foi completamente elucidado. Byers (1995) investigou as causas da baixa produção de 

sementes em Eupatorium resinosum, uma Asteraceae auto-incompatível, e verificou que tanto a 

deposição de quantidade insuficiente de pólen como a incompatibilidade do pólen parecem 

contribuir com a baixa produção de sementes em pequenas populações desta espécie. Cury 

(2008) propõe que a baixa frequência na taxa de germinação pode estar relacionada com a 

capacidade de propagação vegetativa da espécie, uma vez que C. sphaerocephala, cuja taxa de 

germinação é de 3%, é capaz de propagar-se por seu sistema radicular difuso, enquanto L. 

bardanoides, cuja taxa é de 20%, não pode propagar-se vegetativamente por conta do xilopódio 

que apresenta. 

A taxa de germinação também pode variar com a morfologia das sementes. Esse 

heteromorfismo é comum em Asteraceae e Poaceae, e pode ser relacionado à massa, ao formato, 

à coloração e às estruturas de dispersão (FENNER; THOMPSON, 2005; BRÄNDEL, 2007). Os 

aquênios em Asteraceae que apresentam heteromorfismo podem diferir mais ou menos 

continuamente do centro à periferia do capítulo, ou podem diferir de maneira abrupta 

(BRÄNDEL, 2007). Em Bidens gardneri (Asteraceae), os aquênios podem ser separados em 

curtos, médios e longos (FELIPPE, 1990). Os aquênios curtos estão localizados nas margens do 

capítulo e apresentam menores taxas de germinação do que os aquênios longos. 

Na literatura, há poucos trabalhos sobre a germinação de espécies da família Asteraceae 

que ocorrem no Cerrado (veja CURY, 2008; VELTEN; GARCIA, 2005). Viguiera arenaria, por 

sua vez, ainda não possui qualquer trabalho desta natureza. 

 

2.3 Regeneração in vitro 

 

Todas as células vegetais possuem a capacidade de regenerar um organismo por inteiro, 

sendo este potencial bastante explorado em culturas de células, tecidos e órgãos in vitro. Os 

explantes diferenciados podem ser estimulados a formar meristemóides, os quais se desenvolvem 
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e dão origem a brotos, raízes ou embriões somáticos (veja VIEIRA; APPEZZATO-DA-GLÓRIA, 

2001). Os órgãos formados a partir de tecidos vegetais sem meristemas pré-existentes são 

chamados adventícios (GAHAN; GEORGE, 2008). A regeneração in vitro pode ocorrer via 

organogênese, com a formação de um primórdio radicular ou caulinar com estrutura vascular 

conectada ao tecido de origem, ou via embriogênese somática, por meio de uma estrutura bipolar 

formada por um eixo caulinar/radicular com um sistema vascular fechado, independente. Ambos 

os processos podem ocorrer diretamente sobre o explante, ou, indiretamente, via calo, e podem 

ter origem unicelular ou multicelular (veja THORPE, 1994; VIEIRA; APPEZZATO-DA-

GLÓRIA, 2001).  

Em todos os casos de desenvolvimento in vitro, existe interação explante, meio de cultura 

e condições de cultivo. O comportamento do explante é influenciado por diversos fatores, como o 

órgão de onde provém o tecido, a idade fisiológica e ontogenética deste órgão, o tamanho do 

explante, o genótipo e o estado geral da planta fornecedora do explante. Em morango (Fragaria 

X ananassa), ao se avaliar a capacidade de sete cultivares regenerarem brotos utilizando quatro 

tipos de explantes (discos foliares, pecíolo, estípula e raiz), a frequência de regeneração dos 

discos foliares foi a maior entre os explantes para a maioria dos cultivares analisados. Em 

contrapartida, a frequência de regeneração entre cultivares foi variada ao ponto de alguns 

cultivares apresentarem 100% de regeneração a partir de discos foliares, enquanto outros não 

formavam brotos a partir deste explante (PASSEY; BARRET; JAMES, 2003). Os esforços para 

escolher um explante responsivo são direcionados para a busca por tecidos vegetais contendo 

células competentes, isto é, capazes de passar por uma das vias de regeneração como resultado da 

estimulação por fatores externos (GAJ, 2004).  

Os órgãos e tecidos vegetais são cultivados in vitro em meio artificial que fornece os 

nutrientes necessários para o crescimento e controla o padrão de desenvolvimento. O sucesso da 

cultura de tecidos vegetais é bastante influenciado pela natureza do meio de cultura utilizado, o 

qual é composto por macro e micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, carboidratos e reguladores 

de crescimento (GEORGE; KLERK, 2008). Em girassol (Helianthus annus), foi observado que a 

via de regeneração é dependente da concentração de sacarose no meio: brotos são formados 

quando a concentração de sacarose é de 3%, enquanto embriões são formados quando esta 

concentração atinge 12%. Neste caso, mesmo sem alterações na concentração de reguladores de 

crescimento no meio, observou-se uma mudança drástica nos níveis dos hormônios endógenos 

(BAP e IAA) influenciada pela concentração de sacarose no meio (CHARRIÈRE et al., 1999).  



 

 

19 

A concentração e as razões entre citocininas e auxinas no meio, os dois tipos de 

reguladores de crescimento mais necessários numa cultura, controlam o crescimento in vitro. Em 

girassol, foi observado que uma faixa relativamente ampla de combinações de NAA (auxina) e 

BAP (citocinina) é capaz de produzir brotos em uma porção considerável de explantes, porém 

acompanhados pela formação de calos ou raízes. Para uma alta frequência de formação de brotos, 

com pouca interferência de calos e raízes, essa faixa de combinações foi mais restrita. Este 

experimento ainda verificou que o BAP sozinho foi capaz de induzir respostas satisfatórias de 

regeneração, porém a adição de baixas concentrações de NAA aumentou consideravelmente esta 

resposta; quando em altas concentrações, a indução de brotos foi severamente reduzida ou 

mesmo inibida pelo NAA (KNITTEL; ESCANDON; HAHNE, 1991). 

O carvão ativado é outro componente capaz de alterar a composição do meio de cultura e, 

consequentemente, influenciar o crescimento e desenvolvimento do explante na cultura de 

tecidos vegetais. Os principais benefícios incluem: (i) adsorção de substâncias inibitórias do 

crescimento no meio de cultura; (ii) prevenção de crescimento indesejado de calos; (iii) 

favorecimento da morfogênese, em especial da embriogênese; (iv) favorecimento da formação de 

raízes por reduzir a luminosidade no meio; (v) atuação como reservatório de metabólitos 

secundários (MOSHKOV et al., 2008). Diversos estudos demonstraram efeitos positivos do 

carvão ativado em processos como a multiplicação de brotos em caju (Anacardium occidentale), 

alongamento de brotos em eucalipto (Eucalyptus sp.), regeneração de calos em cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.), prevenção de oxidação do explante em framboesa (Rubus idaeus), 

enraizamento em Calocephalus citreus (Asteraceae), redução de hiperidricidade em Platycerium 

bifurcatum (Polypodiaceae), entre outros (SANDS; BROWN; KOUTOULIS, 2003; THOMAS, 

2008). Contudo, o carvão ativado adicionado ao meio de cultura pode adsorver, além de 

substâncias indesejadas, componentes necessários ao desenvolvimento vegetal, como reguladores 

do crescimento, vitaminas, e íons metálicos como Cu
+2

 e Zn
+2

 (MOSHKOV et al., 2008; veja 

THOMAS, 2008). 

Fatores ambientais como temperatura, fotoperíodo, intensidade luminosa, umidade e 

composição gasosa no interior do recipiente de cultivo também afetam os processos fisiológicos 

das plantas e são, portanto, críticos para uma regeneração bem sucedida. Em Huernia hystrix, 

uma Asclepiadaceae suculenta e ornamental africana, houve um aumento na taxa de regeneração 

e no número de brotos por explante com o aumento da temperatura de cultivo. Além disso, 

quando o fotoperíodo foi modificado de 16h para 24h de luz, não houve regeneração em 
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temperaturas mais baixas (15 e 20°C), porém ocorreu um aumento na taxa de regeneração e do 

número de brotos por explantes em temperaturas mais altas (25, 30 e 35°C; AMOO; FINNIE; 

STADEN, 2009). Em batata (Solanum tuberosum), foi verificado que recipientes de cultivo in 

vitro com uma vedação permeável a gases apresentaram regenerações de brotos normais, sem 

hiperidricidade, e baixos níveis de etileno. O mesmo resultado foi obtido em recipientes com 

vedação impermeável a gases quando foi adicionado KMnO4 para remover o etileno (PARK et 

al., 2004). 

Vários representantes da família Asteraceae tem protocolos estabelecidos para 

regeneração in vitro, em especial o girassol (Helianthus anuus) e crisântemo (gêneros 

Chrysantemun e Dendranthemum), utilizando diversos tecidos e órgãos como fonte de explantes 

(veja SILVA, 2003; VEGA et al., 2007). Para o gênero Viguiera, contudo, há apenas uma espécie 

(V. discolor) com um protocolo de cultivo in vitro visando à micropropagação a partir de nós 

caulinares (ITAYA et al., 2005). 

 

2.4 Tuberização 

 

Em diversas espécies vegetais, órgãos de natureza determinada, como raiz, caule e folha, 

possuem a capacidade de, em um dado momento do seu ciclo vegetativo, retardar o seu 

crescimento e acumular substâncias de reserva, ocorrendo uma hipertrofia radial do órgão. De 

acordo com a origem do órgão de reserva, este pode receber denominações diversas como 

tubérculo, cormo, pseudobulbo e rizoma, quando originado do caule; bulbo, quando originado de 

estruturas foliares aclorofiladas; e raiz tuberosa quando originado de raiz (HARTMANN et al., 

2002). 

O desenvolvimento das raízes tuberosas pode ter numerosas variações da estrutura 

secundária. Os três tipos mais conhecidos são:  

 

(i) pela proliferação em grande proporção de parênquima vascular no xilema e floema 

secundários a partir do câmbio vascular, como em cenoura (Daucus carota) e Mandevilla 

velutina (APPEZZATO-DA-GLÓRIA, 2003). Apesar de a cenoura ser denominada raiz tuberosa, 

ela é um órgão de armazenamento subterrâneo formado pelo hipocótilo e pela raiz (ESAU, 1940). 

Em M. illustris e M. velutina, o processo de tuberização ocorre cedo no crescimento da raiz (três 

meses após o plantio), quando as raízes apresentam diâmetro de aproximadamente 1 mm. O 
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começo dos eventos anatômicos durante o crescimento secundário é semelhante ao de uma raiz 

típica. O início do câmbio vascular geralmente precede o completo desenvolvimento do xilema 

primário. As iniciais cambiais aparecem primeiro na zona parenquimatosa interna entre o floema 

e o xilema, e são conectadas de maneira a formar um cilindro contínuo e irregular através de 

divisões do periciclo. A atividade cambial subsequente leva à produção de tecidos vasculares 

secundários com grandes quantidades de parênquima. Esta atividade meristemática leva ao 

espessamento do eixo. Para acomodar o aumento da circunferência do sistema vascular, as 

células do córtex se dividem anticlinalmente e se expandem. Ao mesmo tempo, a exoderme passa 

por divisões periclinais, produzindo uma periderme que substitui a função de proteção da 

epiderme. Assim, com o contínuo crescimento e diferenciação, forma-se uma raiz espessada e 

carnosa (APPEZZATO-DA-GLÓRIA; ESTELITA, 2000). 

 

(ii) pela formação de uma série de câmbios acessórios (supranumerários) a partir do 

periciclo e do floema, dispostos em camadas concêntricas e não associadas ao câmbio original. 

Essas camadas produzem vários incrementos de tecido vascular, cada um consistindo em uma 

camada de parênquima e faixas colaterais de xilema e floema, e separados uns dos outros por 

faixas radiais de parênquima, como em beterraba (Beta vulgaris). Assim como a cenoura, a 

beterraba é um órgão de armazenamento subterrâneo formado pelo hipocótilo e pela raiz 

(APPEZZATO-DA-GLÓRIA; HAYASHI, 2006; ESAU, 1940). O crescimento primário e o 

início do crescimento secundário ocorrem de maneira semelhante a raízes não tuberosas. As 

células do periciclo começam a se alongar anticlinalmente e a se dividir periclinalmente, 

formando o câmbio secundário, que caracteriza o primeiro dos anéis. A produção de xilema e 

floema secundário prossegue simultaneamente, até que o câmbio secundário finalmente forma 

um cilindro envolvendo setores do periciclo fora do protoxilema. Os demais anéis são formados 

pela atividade dos câmbios supranumerários (HAYWARD, 1938). 

 

(iii) pela formação de câmbios adicionais que se desenvolvem ao redor de elementos de 

vaso, isolados ou em grupos, no xilema secundário, que produzem elementos traqueais próximos 

a estes vasos e elementos crivados distantes deles, e células do parênquima em ambas as direções, 

como em batata-doce (Ipomoea batatas; APPEZZATO-DA-GLÓRIA; HAYASHI, 2006). O 

processo de tuberização inicia-se de maneira semelhante a outras raízes de reserva que 

apresentam espessamentos secundários, como a cenoura. Posteriormente, contudo, ocorre a 
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formação de câmbios secundários que se originam no parênquima circundante de cada ponto de 

protoxilema da porção central. Em seguida, são formados câmbios adicionais secundários que 

podem se desenvolver extensivamente pela zona central parenquimatosa do eixo, os quais 

frequentemente ocorrem como cilindros circundando elementos do xilema secundário que 

amadureceram a partir do câmbio primário. Juntamente com a formação dos câmbios 

secundários, uma zona meristemática ativa se forma ao redor do vaso do metaxilema central, 

podendo aumentar em espessura até uma região de tamanho considerável ser formada 

(HAYWARD, 1938). 

 

A batata (Solanum tuberosum) constitui um exemplo de tubérculo. Hayward (1938) 

descreve a tuberização como resultado da interrupção do crescimento polar do eixo do rizoma e 

uma acentuada proliferação lateral de tecidos de armazenamento que formam o conteúdo 

principal do tubérculo maduro. A medula é a primeira região a crescer ativamente e, para 

compensar o crescimento medular, as regiões cortical, perimedular e vascular passam por 

aumentos tangenciais e divisões anticlinais das células. Com o prosseguimento da tuberização, as 

células corticais acumulam amido. Após o crescimento das regiões cortical e medular, as zonas 

pericíclicas e perimedulares tornam-se as regiões de crescimento mais ativo. As células do 

periciclo circundando os grupos externos do floema dividem-se, aumentam de tamanho 

rapidamente e, assim como as células do córtex, acumulam amido. No cilindro vascular, existe 

uma quantidade menos intensa de divisões celulares, o que causa a dispersão tangencial dos 

elementos de xilema e uma separação radial do protoxilema em relação ao metaxilema. 

O cilindro vascular situado entre o córtex e a zona perimedular é estreito e contém xilema 

e floema secundários, por fora dos quais o floema primário externo forma uma região de 

armazenamento relativamente limitada. Internamente ao anel vascular se encontra a principal 

região de reserva, derivada da porção interna do procâmbio e que constitui a zona perimedular 

nas qual existem numerosos grupos de floema interno (HAYWARD, 1938). 

A atividade relativa dos tecidos que participam do processo de tuberização segue a 

seguinte ordem: a atividade inicial ocorre na medula e no córtex, porém a zona perimedular é a 

mais ativa e produz a maior parte do tecido do tubérculo maduro. O parênquima do floema 

externo é relativamente inativo, apesar de ocorrerem divisões para que o tecido acompanhe o 

aumento do tubérculo. O câmbio vascular é relativamente inativo e produz pouco tecido 

secundário (HAYWARD, 1938).  
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Apesar dos órgãos tuberosos serem derivados de hipocótilos, raízes ou alguns caules, 

existe um caráter comum a eles: a abundância de parênquima de reserva, permeado de tecido 

vascular. Esta íntima associação entre estes dois tecidos pode ser encontrada em variados tipos de 

crescimento secundário (APPEZZATO-DA-GLÓRIA, 2003). 

 

2.5 Metilação do DNA em plantas 

 

Diversos fatores, incluindo metilação do DNA, modificações de histonas e pequenos RNA 

nucleares, estão relacionados com o controle da transcrição do DNA. Esse modo de regulação é 

denominado regulação epigenética, em que o controle da expressão gênica é independente da 

informação genética codificada no próprio DNA (SHILATIFARD, 2006).  

O DNA em plantas é bastante metilado, contendo principalmente 5-metilcitosina (5mC; 

VANYUSHIN, 2006). Três vias distintas de metilação do DNA, com funções que se sobrepõem, 

foram caracterizadas em Arabidopsis: (i) METHYLTRANSFERASE1 (MET1), homólogo a 

DNMT1 de mamíferos, mantém a metilação do DNA em sítios CG (metilação CG; CHAN; 

HENDERSON; JACOBSEN, 2005; FINNEGAN; PEACOCK; DENNIS, 1996); (ii) 

CHROMOMETHYLASE3 (CMT3), específico de vegetais, interage com a via de dimetilação de 

H3Lys
9 

(H3K9me2) para manter a metilação em sítios CHG (metilação CHG, onde H = A, C ou 

T; BARTEE; MALAGNAC; BENDER, 2001; LINDROTH et al., 2001); (iii) DOMAINS 

REARRANGEDMETHYLASE 1 e 2 (DRM1/2), homólogos de DNMT3a/3b, mantêm a 

metilação do DNA nos sítios CHH (metilação CHH), que requer a atuação de pequenos RNAs de 

interferência (siRNA; CAO; JACOBSEN, 2002; CHAN et al., 2004). As frequências em que as 

metilações CG, CHG e CHH ocorrem no genoma de Arabidopsis são de 24%, 6,7% e 1,7%, 

respectivamente (COKUS et al., 2008). 

A metilação de citosina em plantas superiores é regulada por duas atividades enzimáticas 

distintas e complementares, chamadas DNA metiltransferases (MTases) “de novo” (DRM1/2) e 

“de manutenção” (MET1, CMT3), juntamente com DNA desmetilases, enzimas de modificação 

de histonas, fatores de remodelamento da cromatina e RNA de interferência (RNAi). Em plantas 

a maioria dos pequenos RNAs são siRNA de 24 nt, correspondendo a elementos transponíveis e 

outros elementos repetitivos (ZHANG et al., 2010). Esses siRNA de 24 nt causam o 

silenciamento epigenético ao direcionar a metilação de novo de citosina pela via de metilação de 

DNA dirigida por RNA (RdDM; CHAN; HENDERSON; JACOBSEN, 2005). HDA6 é uma 
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desacetilase de histona que reforça a metilação CG induzida pela via RdDM, enquanto 

SUVH4/KRYPTONITE (KYP) é uma H3K9 metiltransferase de histona que estabiliza a 

metilação de citosina, principalmente nos trinucleotídios CHG (HUETTEL et al., 2007). 

Um estudo com um mutante de Arabidopsis que não possuía a atividade MET1 mostrou 

que aproximadamente 60% das regiões metiladas se tornaram desmetiladas e isto levou à 

ativação transcricional de elementos transponíveis e pseudogenes encontrados em regiões 

heterocromáticas (ZHANG et al., 2006). Esses dados parecem indicar que a metilação de citosina 

mediada por MET1 é a principal responsável pelo silenciamento de regiões heterocromáticas do 

genoma vegetal (SUZUKI; BIRD, 2008). 

A remoção dos padrões de metilação de citosina pode ser alcançada por desmetilações 

ativas ou passivas. Na desmetilação passiva, as citosinas metiladas são substituídas por citosinas 

não metiladas durante a replicação do DNA. No tipo ativo, o radical metil é removido por DNA 

glicosilases (DME e ROS1) que são direcionadas para citosinas metiladas mesmo sem replicação 

do DNA (ZHANG et al., 2010). 

Em plantas, a maioria das 5mC são associadas a regiões heterocromáticas, 

transcricionalmente inativas, que são frequentemente abundantes em sequências de DNA 

repetitivo (ZEMACH; GRAFI, 2007), porém evidências em diversos estudos revelam a 

existência de metilação do DNA em regiões transcritas de genes ativos (SUZUKI; BIRD, 2008). 

O papel principal da metilação de citosina em eucariotos superiores foi proposto como sendo um 

sistema de defesa do genoma contra elementos transponíveis e ataques de vírus, e esta ideia tem 

recebido um suporte robusto de análises em genomas de plantas e fungos (SUZUKI; BIRD, 2008; 

ZILBERMAN, 2008). De fato, estes elementos se encontram altamente metilados e diminuições 

severas nessa metilação resultam numa reativação transcricional massiva de transposons e 

retrotransposons por todo o genoma (LIPPMAN et al., 2004; ZHANG et al., 2006; ZILBERMAN 

et al., 2007). Além disso, a metilação de citosina tem sido implicada na regulação da expressão 

gênica no desenvolvimento vegetal e em períodos de estresses (ZHANG et al., 2006; 

ZILBERMAN et al., 2007). Em Mesembryanthemum crystallinum, uma planta capaz de mudar 

seu metabolismo de C3 para CAM quando em determinadas condições ambientais, foi verificado 

que Ppc1, um gene da família fosfoenolpiruvato carboxilase e cuja expressão aumenta na 

transição C3 para CAM, apresentou metilações em citosinas específicas da região promotora e 

desmetilações na região 5‟-UTR quando as plantas mudaram do metabolismo C3 para CAM 

(HUANG et al., 2010). 
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O papel da metilação do DNA no controle da transcrição supostamente depende do 

posicionamento dessa metilação em relação aos genes. Em Arabidopsis, foi visto que a metilação 

nos promotores aparentemente reduz a transcrição e aumenta a especificidade quanto ao tecido, 

enquanto genes com metilação nas regiões transcritas são geralmente transcritos em níveis 

moderados ou altos e de maneira menos específica do que os genes não metilados (ZHANG et 

al., 2006; ZILBERMAN et al., 2007). Um estudo recente com um gene floral de Petunia, 

pMADS3, que é especificamente expresso nos estames e carpelos de flores em desenvolvimento, 

demonstrou que uma metilação CG específica, mediada pela via RdDM, está altamente 

relacionada com o aumento da transcrição do gene (SHIBUYA; FUKUSHIMA; TAKATSUJI, 

2009). 

Os padrões de metilação em plantas aparentemente são mantidos através de várias 

gerações, o que levou a se acreditar que a metilação do DNA em plantas é estático. Contudo, 

diversos estudos complementares demonstraram que a reativação de transposons e perdas de 

metilação do DNA no genoma ocorrem durante a gametogênese masculina e a feminina, 

respectivamente, indicando que os padrões de metilação em plantas são dinâmicos durante o 

desenvolvimento (LAW; JACOBSEN, 2010). A análise da expressão de transposons em 

diferentes tecidos vegetais revelou que esses elementos, que estão metilados e silenciados na 

maioria destes tecidos, são expressos e móveis no núcleo vegetativo do grão de pólen, mas não 

nos núcleos espermáticos (SLOTKIN et al., 2009). Esta é uma distinção importante, uma vez que 

são os núcleos espermáticos que transmitem a informação genética para as gerações subsequentes 

e, portanto, a integridade destes núcleos deve ser preservada (LAW; JACOBSEN, 2010). 

A metilação do DNA em plantas é específica para espécie, tecido e idade. O alto conteúdo 

de 5mC no DNA total é uma característica específica dos vegetais, variando de 6 a 30%, 

enquanto nos vertebrados a variação fica entre 3 a 8% (CHEN; LI, 2004). Por volta de 20% do 

genoma de Arabidopsis é metilado, com transposons e outras sequências repetitivas 

representando a maior parte, enquanto os promotores dos genes endógenos são raramente 

metilados. Por outro lado, genes endógenos com metilação nas regiões transcritas representam 

mais de um terço de todos os genes. Essa metilação é enriquecida na porção 3‟ das regiões 

transcritas e ocorre principalmente em sítios CG (LIPPMAN et al., 2004; ZHANG et al., 2006; 

ZILBERMAN et al., 2007). Em alguns casos, como em Scilla sibirica, a citosina do DNA satélite 

é quase completamente representada por 5mC (VANYUSHIN, 2006). Em tomate, foi verificado 

que tecidos imaturos das folhas, raízes e caules apresentam um menor nível de metilação do que 
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os tecidos maduros de folhas, frutos e sementes (MESSEGUER et al., 1991). Em Silene latifolia, 

a quantidade de 5mC sofreu uma acentuada queda logo nas primeiras horas da germinação, 

primeiro no endosperma, seguido pelo hipocótilo, até finalizar no cotilédone (ZLUVOVA; 

JANOUSEK; VYSKOT, 2001). Este mesmo experimento demonstrou que a zona central do 

meristema apical caulinar permanece altamente metilada e com baixa taxa de divisão durante 

todo o período de crescimento vegetativo. Porém, com a transição do meristema apical caulinar 

para o botão floral, houve uma redução no nível de metilação e um aumento na divisão celular.  

Apesar de haver numerosos trabalhos sobre metilação do DNA na literatura, não há 

estudos deste tipo relacionados com o processo de tuberização. 

 

2.6 Endorreduplicação 

 

A endorreduplicação é um processo em que o núcleo passa por repetidos ciclos de síntese 

de DNA sem ocorrer citocinese, resultando em células endopoliplóides (LUKASZEWSKA; 

SLIWINSKA, 2007). É o modo de poliploidização celular mais comum em plantas e estima-se 

que ocorra em 90% das Angiospermas (JOUBÉS; CHEVALIER, 2000).  

A endorreduplicação do DNA ocorre quando o ciclo celular escapa ao controle que, 

normalmente, evita a mudança da ploidia. Um elemento chave no ciclo proliferativo é a alta 

atividade da enzima CDK/CYCLIN B. Esta enzima fosforila diversas proteínas, inclusive 

proteínas da cromatina em potenciais origens da replicação (ORC), bloqueando o acesso de 

complexos de múltiplas subunidades que catalisam a replicação do DNA, o que previne a 

replicação repetida do DNA (JOHN; QI, 2008). A síntese do DNA começa após o crescimento de 

uma célula durante a fase G1 do ciclo, atingindo um tamanho adequado e uma atividade de 

CDK/CYCLIN suficiente para fosforilar as proteínas SDL2 e SDL3 em complexos ORC, levando 

à ativação da replicação do DNA (TANAKA et al., 2007). A reduplicação pode ocorrer enquanto 

a atividade de CDK/CYCLIN está em níveis moderados e insuficientes para iniciar a mitose e 

manter a fosforilação inibitória em ORCs, porém em níveis suficientes para ativar os complexos 

de replicação. O ciclo, então, ultrapassa a fase de mitose e recomeça a fase S, fenômeno 

observado em todos os reinos eucarióticos após a redução experimental da atividade de 

CDK/CYCLIN B (JOHN; QI, 2008). 

A endorreduplicação ocorre durante a diferenciação celular, particularmente em tecidos 

vegetais altamente especializados, como elementos vasculares, ou em células que apresentam 
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altas taxas metabólicas, como células do endosperma e do suspensor do embrião (LEE, 

DAVIDSON, DURONIO, 2009; LUKASZEWSKA; SLIWINSKA, 2007). Existe uma forte 

relação entre a endorreduplicação e a diferenciação celular, em que, frequentemente, a mudança 

da proliferação celular para a diferenciação é marcada pelo começo da endorreduplicação. Além 

disso, como a diferenciação celular e a endorreduplicação, em plantas, muitas vezes coincidem 

com o alongamento celular, foi proposto que a endorreduplicação teria uma função fisiológica de 

manter a concentração relativa de DNA na célula (NIEUWLAND; SCOFIELD; MURRAY, 

2009). Contudo, o alongamento celular não necessariamente requer endorreduplicação, visto que 

a superexpressão do gene KRP pode levar a um decréscimo do nível de ploidia e um aumento do 

tamanho celular (ZHOU et al., 2003). 

O nível de ploidia varia enormemente em diferentes espécies, órgãos e tecidos. Por 

exemplo, ele varia de 4C a 32C em Arabidopsis, enquanto em células do endosperma de Arum 

maculatum esse nível pode chegar a 24.576C (SUGIMOTO-SHIRASU; ROBERTS, 2003). Em 

beterraba (Beta vulgaris), foram avaliadas folhas (pecíolo, lâmina e nervura central), raízes 

(ápice, parênquima de armazenamento, anel vascular e núcleo central) e estruturas reprodutivas 

(bráctea da inflorescência, pericarpo, bráctea da flor, sépala de uma flor aberta e botão floral) e, 

exceto pela lâmina foliar, pela bráctea da flor e da inflorescência, todos os órgãos e tecidos 

investigados apresentaram células endopoliplóides. Algumas células de beterraba chegaram a 

apresentar 32C na folha (pecíolo e nervura central), na raiz (parênquima de armazenamento, anel 

vascular e núcleo central) e no pericarpo (LUKASZEWSKA; SLIWINSKA, 2007). 

Em raízes, estudos do cilindro cortical encontraram três tipos de distribuição em camadas 

relativamente ao conteúdo de DNA: (i) em Aloe (Agavaceae), as camadas mais internas e as mais 

externas são predominantemente 2C, enquanto células endopoliplóides são encontradas no meio; 

(ii) em Rhoeo discolor (Commelinaceae), as camadas mais internas são endopoliplóides e as mais 

externas são principalmente 2C; (iii) sem uma clara distribuição em camadas em 

Chenopodiaceae. Na medula da raiz, as células mantêm um estado diplóide em várias das 

espécies investigadas, porém as células grandes encontradas na medula de algumas 

monocotiledôneas sugerem altos níveis de endopoliploidia. Em Allium cepa, foram encontradas 

células predominantemente 2C na epiderme, células 2C, 4C e 8C no cilindro cortical, incluindo a 

endoderme, células 2C no periciclo e procâmbio e células 4C no cilindro central (BAROW, 

2006).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e triagem de sementes de Viguiera arenaria 

 

Aquênios de V. arenaria foram coletados de populações naturais em área de Cerrado do 

Estado de São Paulo, na Estação Ecológica de Itirapina (22°13‟S e 47°54‟W; figura 1), em maio 

de 2008 e março de 2009 para observar o padrão de germinação in vitro e para obtenção de 

explantes para regeneração in vitro. Amostras de espécimes coletados foram herborizadas e 

incorporadas ao Herbário ESA (voucher 94873). Esses aquênios passaram por uma triagem 

prévia buscando retirar aqueles que estivessem murchos, apresentassem sinais de predação 

(furos) ou baixa consistência da cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa do Estado de São Paulo com a localização geográfica do município de Itirapina onde foram feitas as 

coletas de V. arenaria e imagem de satélite da Estação Ecológica de Itirapina, em cima. Fotos da parte 

aérea e das raízes (tuberizadas e não-tuberizadas) de V. arenaria, embaixo 

 

Embora os frutos de plantas da família Asteraceae sejam tecnicamente denominados 

aquênios, neste trabalho eles serão referidos como “sementes” por serem funcionalmente 

análogos às sementes verdadeiras. Da mesma maneira, a cobertura do aquênio será referida como 

“tegumento” (FENNER, 1983). 
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3.2 Germinação in vitro 

 

3.2.1 Em papel filtro 

 

Foram colocadas 40 sementes de V. arenaria em placas de Petri (90 x 20 mm) sobre uma 

dupla camada de papel filtro embebida em solução de nistatina (500 UI.L
-1

) até cobrir o papel, 

para reduzir a proliferação de fungos. O experimento foi realizado em sala de crescimento, com 

temperatura de 24°C (± 2) e fotoperíodo de 16 horas. A germinação da semente foi caracterizada 

pela protrusão da raiz primária. As avaliações foram diárias, durante um período de 30 dias. Para 

a análise estatística, cada placa foi considerada como unidade experimental (40 sementes). Ao 

todo, foram utilizadas 36 placas. Os dados utilizados para a análise de variância (ANOVA) foram 

transformados por meio de (x)
1/2

 e as médias comparadas pelo teste de Tukey (α ≤ 0,05). 

3.2.2 Em meio de cultura 

 

Para a desinfecção, as sementes foram imersas em solução de 20 g.L
-1

 de Benomil 

overnight (aproximadamente 14 horas). Em seguida, foram lavadas em água destilada até a 

retirada de resíduos do fungicida, imersas em etanol 70% por 40 segundos, em NaOCl 2% por 20 

min e lavadas 3 vezes em água destilada autoclavada. O tegumento de cada semente foi retirado e 

o embrião novamente desinfestado por meio de banhos sucessivos e rápidos em etanol 70%, 

NaOCl 1% e água destilada autoclavada. Cada embrião foi transferido para um tubo de ensaio 

(150 x 25 mm) contendo 20 mL de meio Murashige & Skoog (MS) modificado contendo a 

metade da concentração de macronutrientes (ITAYA et al., 2005), acrescido de sacarose (20 g.L
-

1
), geleificado com Phytagel (3,0 g.L

-1
) e pH ajustado para 5,8. O material foi, então, conservado 

em sala de crescimento com temperatura de 24°C (± 2) e fotoperíodo de 16 horas. A porcentagem 

de germinação dos embriões foi avaliada ao final de um período de 30 dias. Ao todo, foram 

avaliados 224 embriões provenientes de 1350 sementes. Para estimar a porcentagem de 

germinação das sementes, visto que apenas os embriões destas sementes foram inoculados, a 

quantidade de embriões que germinaram foi dividia pelo número inicial de sementes que 

passaram pelo processo de desinfecção e inoculação. Os dados utilizados para a análise de 

variância (ANOVA) foram transformados por meio de (x)
1/2

 e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey (α ≤ 0,05). 
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3.3 Regeneração in vitro 

 

Após 7 semanas da inoculação, as plântulas provenientes do experimento de germinação 

em meio de cultura foram utilizadas como fonte de explantes foliares para os experimentos de 

regeneração in vitro. As folhas foram excisadas em solução de ácido cítrico (0,15 g.L
-1

) para 

evitar oxidação. Os explantes foram inoculados em placas de Petri contendo 25 mL de meio 

semelhante ao da germinação, porém geleificado com Phytagel (6,0 g.L
-1

), acrescido do conjunto 

de reguladores de crescimento específico de cada experimento descrito a seguir. 

 

3.3.1 Experimento 1 

 

Neste experimento, o meio de cultura foi acrescido de BAP a 0; 0,2; 0,4 e 0,8 mg.L
-1

 , 

NAA a 0; 0,01 e 0,05 mg.L
-1

 , além de carvão ativado a 0 e 1,0 g. L
-1

, totalizando 24 tratamentos. 

Cada tratamento foi constituído por 8 explantes distribuídos em duas placas de Petri e os 

tratamentos foram em fatorial 4x3x2. Após um mês do início do experimento, os explantes foram 

subcultivados para meio fresco contendo idêntica concentração de hormônios.  

3.3.2 Experimento 2 

 

O meio de cultura foi acrescido de BAP a 0,4 e 0,8 mg.L
-1

 e NAA a 0; 0,01 e 0,05 mg.L
-1

, 

totalizando 6 tratamentos. Cada tratamento foi constituído por 20 explantes distribuídos em 5 

placas de Petri e os tratamentos arranjados em fatorial 2x3. Após um mês do início do 

experimento, os explantes foram subcultivados para meio fresco sem hormônios.  

3.3.3 Experimento 3 

 

O meio de cultura foi acrescido de Zeatina a 0,2; 0,4 e 0,8 mg.L
-1

 e NAA a 0, 0,01 e 0,05 

mg.L
-1

, totalizando 9 tratamentos. Cada tratamento foi constituído por 20 explantes distribuídos 

em 5 placas de Petri e os tratamentos arranjados em fatorial 3x3. Após um mês do início do 

experimento, os explantes foram subcultivados para meio fresco contendo idêntica concentração 

de hormônios. 
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3.3.4 Experimento 4 

 

Para a obtenção dos explantes, embriões de V. arenaria foram germinados de maneira 

semelhante ao experimento de germinação em meio de cultura previamente descrito, porém 

mantidos no escuro por 7 dias para o estiolamento do hipocótilo das plântulas. Após esse período, 

os hipocótilos foram cortados em segmentos de 1 cm em solução de ácido cítrico (0,15 g.L
-1

), e 

inoculados em placas de Petri contendo 25 mL de meio semelhante ao da germinação, porém 

geleificado com Phytagel (6,0 g.L
-1

), acrescido de BAP a 0,2; 0,4 e 0,8 mg.L
-1

 , NAA a 0; 0,01 e 

0,05 mg.L
-1

, totalizando 9 tratamentos. Cada tratamento foi constituído por 15 explantes 

distribuídos em 3 placas de Petri e os tratamentos arranjados em fatorial 3x3. Após um mês do 

início do experimento, os explantes foram subcultivados para meio fresco contendo idêntica 

concentração de hormônios. 

3.3.5 Análises estatísticas 

 

As avaliações dos experimentos de regeneração in vitro foram realizadas a cada 30 dias, 

sendo a duração de cada experimento de 60 dias. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado. Para a análise estatística, cada placa de Petri foi considerada uma parcela. Os dados 

utilizados para a análise de variância foram transformados por meio de (x+0,5)
1/2 

e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (α ≤ 0,05). 

3.3.6 Enraizamento e aclimatação 

 

Os brotos formados nos experimentos de regeneração in vitro foram transferidos para 

tubos de ensaio contendo 20 mL do meio de cultura descrito por Itaya et al. (2005), geleificado 

com Phytagel (6,0 g.L
-1

) e sem reguladores de crescimento, com subcultivos a cada 30 dias. Para 

o enraizamento dos brotos regenerados, foram selecionados aqueles que apresentaram altura 

superior a 10 cm e aparência saudável. O protocolo testado foi o de Oliveira e Vieira (1995), 

utilizando-se meio MS com ¼ da concentração original de sais e vitaminas, suplementado com 

20 g.L
-1

 de sacarose e 0,4 mg.L
-1

 de IBA, no qual os explantes permaneceram por uma semana. 

Após esse período, os explantes foram novamente transferidos para o meio sem reguladores de 

crescimento até que as raízes estivessem desenvolvidas o suficiente para serem aclimatadas. 

Para a aclimatação, após a retirada dos resíduos do meio de cultura, as plântulas foram 

transferidas para substrato Plantmax® e envolvidas em sacos plásticos com furos, para permitir a 
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troca gasosa. Os sacos foram diariamente umedecidos para manter uma alta umidade relativa. As 

plantas foram mantidas em sala de crescimento sob as mesmas condições dos experimentos de 

germinação e de regeneração. 

 

3.4 Imunodetecção de 5-metilcitosina 

 

Para a detecção de 5-metil citosina nas raízes de V. arenaria, raízes tuberizadas e não 

tuberizadas, retiradas de material de campo, foram fixadas em FAA 50 (JOHANSEN, 1940), 

desidratadas em série alcoólica crescente e infiltradas em resina de meta-acrilatoglicol 

(historresina – Leica). Os blocos foram seccionados em micrótomo de rotação para obter cortes 

de 10 µm de espessura e montar as lâminas permanentes.  

O procedimento de imunodetecção in situ do DNA metilado foi feito de acordo com 

Lysak, Fransz e Schubert (2006), com modificações. As lâminas foram aquecidas a 60 °C por 30 

min, lavadas duas vezes em 1x PBS por 5 min cada, fixadas em paraformaldeído 4 % (diluído em 

1x PBS) por 5 min, lavadas duas vezes em 1x PBS por 5 min cada, desidratadas em série 

alcoólica (70, 90, 100 %) por 1 min em cada solução, deixando secar ao ar. Em seguida, foram 

adicionados 100 µL de HB50 enquanto as lâminas foram aquecidas a 75 °C por 10 min. Depois, 

as lâminas foram lavadas duas vezes em 1x PBS gelado (4 °C) por 5 min cada, bloqueadas com 

200 µL 1% BSA (diluído em 1x PBS) por 1 h, incubadas com 200 µL de anticorpo primário 

sheep anti-5‟-metilcitosina 1:100 (v/v; diluído em BSA) overnight, à temperatura ambiente. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em 1x PBS duas vezes por 5 min, incubadas com 200 

µL de anticorpo secundário rabbit-anti-sheep 1:100 (v/v; diluído em BSA) por 1 h 30 min, a 37 

°C, lavadas em 1x PBS duas vezes por 5 min, contracoradas com DAPI (1 µg/mL), desidratadas 

em série alcoólica crescente (70, 90, 100 %) por 1 min em cada solução, deixando secar ao ar. 

Quando secas, as lâminas foram montadas em Vectashield para posterior análise. 

Os resultados foram fotografados em microscópio de fluorescência Axiophot (Zeiss). As 

imagens foram analisadas pelo software ImageJ para determinar a área dos núcleos, a proporção 

das regiões metiladas destes núcleos e a intensidade da fluorescência emitida pelo DAPI e pelos 

anticorpos. Com base nestes dados, foram feitas inferências quanto à relação entre metilação e 

conteúdo de DNA no processo de tuberização das raízes de V. arenaria. As médias de cada 

parâmetro entre os dois tipos de raízes foram comparadas pelo teste t ao nível de 1% de 

probabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Germinação in vitro 

 

Relativamente às duas épocas de coleta de sementes de Viguiera arenaria, houve 

diferenças quanto ao porcentual e tempo de germinação. As sementes coletadas em maio de 2008 

mostraram percentuais de germinação menores (12,3 ± 4,0) relativamente àquelas coletadas em 

março de 2009 (64,0 ± 9,7). Entretanto, o tempo médio de germinação foi de apenas três dias (3,0 

± 1,2) e sete dias (7,1 ± 3,2) para as sementes coletadas em 2008 e 2009, respectivamente (tabela 

1).  

 

Tabela 1 – Germinação média (%) de sementes e de embriões de Viguiera arenaria e tempo médio (dias) até a 

germinação. Sementes postas para germinar em papel filtro e embriões postos para germinar em meio 

MS (macronutrientes com metade da concentração), ambos separados por época de coleta. Porcentual de 

germinação das sementes em meio MS é uma estimativa baseada no número de embriões germinados 

dividido pelo número de sementes. Material coletado na Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo, 

Brasil. Média ± desvio-padrão 

 

Substrato 
Data de 

coleta 

Número de 

sementes 

Porcentual de 

germinação 

(sementes) 

Tempo de 

germinação 

(dias) 

Embriões 

viáveis (%) 

Porcentual de 

germinação 

(embriões) 

Papel 

filtro 

06/05/2008 1040 12,3 ± 4,0
a
 3,0 ± 1,2ª N. A. N. A. 

17/03/2009 400 64,0 ± 9,7
b
 7,1 ± 3,2

b
 N. A. N. A. 

       

Meio de 

cultura 

06/05/2008 1200 12,4 ± 3,9ª N. A. 18,3 ± 2,0
a
 66,3 ± 20,9ª 

17/03/2009 150 62,0 ± 2,8
b
 N. A. 71,5 ± 9,2

b
 87,2 ± 7,2

a
 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

N. A. = não avaliado 

 

Variações na germinação ocorrem em sementes de algumas espécies coletadas do mesmo 

local, ano após ano, ou em diferentes momentos, durante uma única estação de crescimento. 

Embora os fatores responsáveis por estas diferenças ainda não tenha sido determinados, 

temperatura, pluviosidade e comprimento do dia tem sido sugeridos (BASKIN; BASKIN, 2001). 

As diferenças na porcentagem de germinação devem ser consequência de fatores 

ambientais, pois as coletas se deram em momentos diferentes da frutificação da espécie: fim do 

verão (março de 2009), quando as plantas pararam de florescer e restaram apenas os frutos, e 
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pleno outono (maio de 2008), quando as plantas se encontraram em estádio avançado da 

frutificação. As sementes colhidas em maio de 2008 permaneceram mais tempo em campo, 

sujeitas aos ataques de herbívoros, à proliferação de fungos e às intempéries, reduzindo a sua 

viabilidade. Um dos predadores de sementes mais comuns no período de pré-dispersão são 

insetos, que depositam seus ovos no botão floral e cuja prole passa a fase larval como 

alimentador sedentário dentro de uma única vagem, cápsula ou inflorescência. A porcentagem de 

perdas de sementes varia bastante entre espécies, populações, locais e anos, porém 

frequentemente atinge mais de 90% (FENNER; THOMPSON, 2005). De fato, a triagem do 

material coletado em 2008 apresentou mais sementes predadas (algumas ainda com larvas de 

insetos) e murchas do que a triagem das sementes coletadas em 2009 (dados não apresentados). 

Em geral, a melhor época de coleta é no início do período de dispersão, pois as sementes já se 

encontram maduras, e isto também reduz as perdas pela predação, ataque de patógenos e 

decréscimo da viabilidade, que ocorre com o passar do tempo (BASKIN; BASKIN, 2001; 

FENNER; THOMPSON, 2005). 

Também, pode haver um efeito populacional sobre as porcentagens de germinação 

relativamente às duas coletas. Os espécimes de V. arenaria ocorrem no campo como pequenas 

manchas espalhadas. Uma vez que não há estudos populacionais para a espécie e não houve 

marcações para que a segunda coleta fosse feita do mesmo grupo de plantas, não há como saber 

se os aquênios coletados foram de uma ou mais populações. Diferenças na viabilidade de 

sementes por conta de efeitos populacionais foram encontradas por Velten e Garcia (2005) para a 

espécie Eremanthus elaeagnus. Enquanto uma população desta espécie apresentou 6% de 

sementes viáveis, outra população da mesma espécie apresentou 26% de sementes viáveis. Em 

Onopordum acanthium, houve grandes diferenças nas porcentagens de germinações entre três 

populações, que apresentaram 0,2%, 9,2% e 87,6% de sementes germinadas, respectivamente 

(QADERI; CAVERS, 2002). 

Um percentual considerável das sementes não apresentou embrião. Apenas 18,3 ± 2,0 das 

sementes coletadas em 2008 possuíam embrião, enquanto, para aquelas coletadas em 2009, este 

percentual atingiu 71,5 ± 9,2 (tabela 1). A produção em quantidade significativa de sementes, 

muitas delas sem embrião, é um fenômeno comum na família Asteraceae. Em Lessingiathus 

bardanoides e Chresta sphaerocephala, 54% e 85%, respectivamente, das sementes não 

apresentaram embriões (CURY, 2008). Em Eremanthus erythropappus e Vernonia herbacea, 

85% das sementes não apresentaram embriões (SASSAKI et al., 1999; TONETTI; DAVIDE; 
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SILVA, 2006), e em Eremanthus elaeaganus este valor chegou a 91% (VELTEN; GARCIA, 

2005). Porém, apesar de comum, este fenômeno ainda não foi completamente esclarecido. Em 

Eupatorium resinosum, uma Asteraceae auto-incompatível, verificou-se que tanto a deposição de 

quantidade insuficiente de pólen como a incompatibilidade do pólen parecem contribuir com a 

baixa produção de sementes em pequenas populações desta espécie (BYERS, 1995). Pode 

também haver uma relação entre a capacidade de propagação vegetativa e a baixa porcentagem 

de germinação (CURY, 2008). 

Os embriões apresentaram uma porcentagem de germinação alta (87,2 ± 7,2), mesmo 

quando a porcentagem de sementes contendo embriões viáveis foi baixa (66,3 ± 20,9; tabela 1). 

Esse comportamento foi observado para outras espécies. Cury (2008) verificou que 

Lessingianthus bardanoides e Chresta sphaerocephala apresentaram 20% e 3%, respectivamente, 

de porcentagem de germinação. Contudo, se for desconsiderado o número de frutos contendo 

sementes mortas, com embriões mal formados e as sementes sem embrião, a porcentagem de 

germinação foi alta: de 99,1% (343 sementes germinadas em 346 sementes viáveis) para L. 

bardanoides e de 100% (44 sementes viáveis e germinadas) para C. sphaerocephala.  

O tempo para a germinação de V. arenaria in vitro foi razoavelmente rápido, ou seja, 3,0 

± 1,2 dias para as sementes coletadas em maio de 2008 e 7,1 ± 3,2 dias para as sementes 

coletadas em março de 2009 (tabela 1). Em Fragaria vesca, sementes coletadas durante o período 

de frutificação apresentaram reduzido tempo necessário para a quebra da dormência, sendo esta 

redução atribuída ao aumento da idade da planta mãe ou a mudanças nas condições ambientais 

sob as quais as sementes maturaram (BASKIN; BASKIN, 2001). O tempo médio de germinação 

é um bom índice para se avaliar a rapidez de ocupação de uma espécie em um determinado 

ambiente (FERREIRA et al., 2001). Contudo, a extrapolação destes resultados em condições in 

vitro para as condições de campo é bastante limitada e necessita de comprovações experimentais. 

 

4.1 Regeneração in vitro 

 

Os experimentos apresentaram baixas taxas de regeneração adventícia de brotos (tabelas 

2, 3, 4 e 5). Alguns brotos apresentaram variados graus de hiperidricidade (figuras 2, 4, 5, 6 e 7). 

A porcentagem máxima de formação (25%) ocorreu no tratamento NAA 0,01 + BAP 0,2 mg.L
-1 

(tabela 2). O aparecimento de brotos teve início, aproximadamente, após 10 dias da inoculação. 

Os brotos e os calos formados ocorreram preferencialmente na região proximal dos explantes 
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foliares (figuras 2, 3, 4 e 5) e em apenas um tratamento (NAA 0,01 + BAP 0,8 mg.L
-1

) houve a 

formação de brotos sem formação de calos (figura 4 C). Explantes em meio de cultura sem 

regulador de crescimento necrosaram, sem haver formação de calos ou brotos. 

 

Tabela 2 – Porcentual de explantes foliares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos ou calos por 

concentração hormonal, porcentual de calos e brotos formados que morreram, e número de brotos 

formados por explante. Média ± desvio padrão 

 

Tratamentos (mg.L
-1

) Brotos % Calos % Mortalidade % Brotos.[explante]
-1

 

Controle    0,0  ±    0,0
a
     0,0  ±    0,0

a
     0,0  ±    0,0      0,0  ±    0,0 

NAA 0,01    0,0  ±    0,0
a
     0,0  ±    0,0

a
     0,0  ±    0,0      0,0  ±    0,0 

NAA 0,05  12,5  ±  17,7
a
   12,5  ±  17,7

ab
     0,0  ±    0,0      1,0  ±    0,0 

BAP 0,2  12,5  ±  17,7
a
   25,0  ±  35,3

ab
   50,0  ±    0,0      1,0  ±    0,0 

BAP 0,4    0,0  ±    0,0
a
   25,0  ±    0,0

ab
     0,0  ±    0,0      0,0  ±    0,0 

BAP 0,8    0,0  ±    0,0
a
   12,5  ±  17,7

ab
     0,0  ±    0,0      3,0  ±    2,8 

BAP 0,2 + NAA 0,01  25,0  ±    0,0
a
   75,0  ±  35,3

cd
   16,7  ±  23,6      0,0  ±    0,0 

BAP 0,4 + NAA 0,01  12,5  ±  17,7
a
   75,0  ±    0,0

cd
     0,0  ±    0,0      1,0  ±    0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,01  12,5  ±  17,7
a
   50,0  ±    0,0

bc
     0,0  ±    0,0      1,0  ±    0,0 

BAP 0,2 + NAA 0,05    0,0  ±    0,0
a
   87,5  ±  17,7

cd
     0,0  ±    0,0      0,0  ±    0,0 

BAP 0,4 + NAA 0,05    0,0  ±    0,0
a
 100,0  ±    0,0

d
     0,0  ±    0,0      0,0  ±    0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,05  12,5  ±  17,7
a
 100,0  ±    0,0

d
     0,0  ±    0,0      2,0  ±    0,0 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 

 

A maior parte dos tratamentos apresentou explantes com alguma formação de calos e os 

porcentuais de explantes que apresentaram calos foram maiores nos tratamentos com 

concentrações mais elevadas de reguladores de crescimento. Todos os calos formados foram do 

tipo friável, de coloração variando entre esverdeada e amarelada (figuras 2 e 3). Os calos 

formados, com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais necróticos quando o meio de 

cultura não possuía reguladores de crescimento (figura 4). Embora o objetivo da maioria dos 

protocolos de cultivo in vitro seja a regeneração de uma planta inteira, como V. arenaria possui 

metabólitos de interesse fitoterápico, a produção de calos pode também ser interessante. Por 

exemplo, nos calos de V. discolor e Gomphrena macrocephala foi observada a produção de 

frutanos do tipo inulina (ITAYA et al., 2005; VIEIRA; BRAGA; FIGUEIREDO-RIBEIRO, 

1995). Em Eryobotrya japonica, uma Rosaceae cujas folhas possuem propriedades antitumoral, 

antiviral e anti-inflamatória, foi estabelecido um protocolo de cultura de calos que produzem 

triterpenos com atividade citotóxica contra linhagens de células tumorais humanas (TANIGUCHI 

et al., 2002). 
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Figura 2 –  Formação de brotos in vitro de V. arenaria nos tratamentos (em mg.L
-1

): NAA 0,05 (A), NAA 0,05 + 

BAP 0,8 (B), NAA 0,01 + BAP 0,8 (C), NAA 0,01 + BAP 0,2 (D, E) e NAA 0,01 + BAP 0,4 (F). Setas 

indicam a posição dos brotos em E e F. Brotos E e F apresentaram elevada hiperhidricidade. Explantes 

com 1 mês (A-C) e 2 meses (D-F). Barra: 5 mm 

 

A presença do carvão ativado no meio de cultura impediu a formação de calos e a 

regeneração (tabela 2). O objetivo inicial da adição do carvão ativado na elaboração do 

experimento foi de adsorver o etileno, sendo este relatado em vários estudos como um possível 

causador da hiperidricidade dos explantes (PARK et al., 2004; SAHER et al, 2004; THOMAS, 

2008). Porém, os resultados do experimento levam a crer que os componentes essenciais ao 

crescimento, como reguladores de crescimento e vitaminas, foram adsorvidos pelo carvão ativado 

ao ponto de ficarem indisponíveis ou em quantidades insuficientes para a regeneração e a 

formação de calos pelos explantes. Em Vigna radiata, Tivarekar e Eapen (2001) obtiveram uma 

alta frequência de regeneração de brotos a partir de cotilédones em meio MS contendo diferentes 

reguladores de crescimento. Contudo, a adição de 0,5 g.L
-1

 de carvão ativado ao meio de cultura 

inibiu completamente formação de brotos em V. radiata.  

Um importante fator que pode ter influenciado a taxa de regeneração é o genótipo. 

Espécies não-domesticadas, como V. arenaria, podem apresentar uma grande diversidade 

genética intrapopulacional. Ainda que V. arenaria aparente ser recalcitrante à regeneração in 

vitro, alguns genótipos apresentam porcentagens mais elevadas de regeneração. No experimento 

1, de um total de 11 plântulas doadoras de explantes, houve regeneração de brotos apenas em 
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explantes provenientes de uma única plântula (genótipo A; figura 3), exceto por um explante no 

tratamento NAA 0,05 mg.L
-1 

(genótipo B). Além dos brotos, os calos dessa plântula possuíam 

uma coloração mais esverdeada e um tamanho maior. Estatisticamente estes resultados não 

permitem concluir sobre a influência dos genótipos, porém diferenças de resposta organogênica 

entre genótipos de uma mesma espécie é um fenômeno comum e bastante documentado, 

principalmente em espécies comerciais, como arroz (Oryza sativa; KHANNA; RAINA, 1998), 

girassol (Helianhus annus; HEWEZI et al., 2003), beterraba (Beta vulgaris; ZHANG et al., 

2004), crisântemo (gêneros Chrysantemun e Dendranthemum; SILVA, 2004), brássicas (Brassica 

spp.; CARDOZA; STEWART, 2004), grão-de-bico (Cicer arietinum; PATIL et al., 2009), cana-

de-açúcar (Saccharum spp; LAKSHMANAN et al., 2006), entre muitas outras. Embora 

metodologias gerais possam ser estabelecidas para a cultura de tecidos vegetais, mesmo 

variedades relacionadas podem apresentar diferenças nos requisitos para o cultivo in vitro 

(GAHAN; GEORGE, 2008). A herança da resposta em cultura de tecidos tem sido analisada e, 

para vários casos específicos, locos controlando essas respostas foram encontrados e localizados 

em mapas cromossômicos. Em trigo (Triticum aestivum), por exemplo, os resultados acumulados 

a partir de diversos estudos indicam um sistema poligênico, envolvendo diferentes cromossomos 

na morfogênese in vitro (SUGIYAMA, 2000). Análises genômicas da organogênese in vitro de 

brotos demonstraram que diversos genes são expressos em diferentes estádios do 

desenvolvimento (ZHANG; LEMAUX, 2004). Em Populus, um estudo do transcriptoma durante 

a desdiferenciação in vitro e a regeneração de brotos revelou haver grande expressão diferencial, 

principalmente dos genes componentes de vias de sinalização de auxina e citocinina, genes 

envolvidos com a divisão celular, e aqueles relacionados com o desenvolvimento de plastídios e 

com a fotossíntese (BAO et al., 2009). 
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Figura 3 –  Formação de calos em dois genótipos de V. arenaria por tratamento (em mg.L
-1

): (3) NAA 0,05; (4) BAP 

0,2; (5) BAP 0,4; (6) BAP 0,8; (7) BAP 0,2 + NAA 0,01; (8) BAP 0,4 + NAA 0,01; (9) BAP 0,8 + NAA 

0,01; (10) BAP 0,2 + NAA 0,05; (11) BAP 0,4 + NAA 0,05; (12) BAP 0,8 + NAA 0,05. Não houve 

formação de calos ou brotos nos tratamentos controle e NAA 0,01 mg.L
-1

.
 
Barra: 5 mm 

 

A redução na taxa de regeneração de brotos e o aumento na mortalidade nos experimentos 

1 e 2 (tabelas 2 e 3; figuras 2 e 4) devem-se, em grande parte, ao tempo em que os explantes 

passaram em meio de cultura com reguladores do crescimento: 60 dias, no experimento 1 e 30 

dias, no experimento 2. Este experimento teve como objetivo verificar a porcentagem dos 

explantes que estariam determinados a seguir a via morfogênica, após o primeiro mês de cultivo. 

O tempo de exposição dos explantes ao meio indutor de brotos é importante para o sucesso de um 

protocolo de regeneração. Em Passiflora cincinnata, Lombardi et al. (2007), utilizando discos 

foliares como explantes, compararam a taxa de regeneração adventícia de brotos 28 e 56 dias 

após o início do experimento e verificaram que o tempo de exposição a BAP que proporcionou 
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melhores resultados, mesmo em concentrações diferentes, foi de 56 dias, quando 41 a 56% dos 

explantes formaram brotos. 

 
Tabela 3 – Porcentual de explantes foliares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos ou calos por 

concentração hormonal, porcentual de calos e brotos formados que morreram, e número de brotos 

formados por explante. Média ± desvio padrão 

 

Tratamentos (mg.L
-1

) Brotos % Calos % Mortalidade % Brotos.[explante]
-1

 

BAP 0,4  5,0  ± 11,1
a
   15,0 ± 22,4

a
    75,0   ±  35,4 1,0  ±   0,0 

BAP 0,8  5,0  ± 11,1
a
   20,0 ± 20,9

a
    75,0   ±    0,0 1,0  ±   0,0 

BAP 0,4 + NAA 0,01 0,0  ±   0,0
a
   85,0 ± 33,5

bc
    43,8   ±  42,7 0,0  ±   0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,01 5,0  ± 11,1
a
   55,0 ± 27,4

b
    26,7   ±  25,3 2,0  ±   0,0 

BAP 0,4 + NAA 0,05 0,0  ±   0,0
a
   80,0 ± 44,7

bc
      0,0   ±    0,0 0,0  ±   0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,05 0,0  ±   0,0
a
 100,0 ±   0,0

c
    50,0   ±    0,0 0,0  ±   0,0 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade  

 

 

Figura 4 –  Explantes foliares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos nos tratamentos (em mg.L
-1

): 

BAP 0,4 (A), BAP 0,8 (B) e NAA 0,01 + BAP 0,8 (C). Explante B com hiperidridade. Explantes com 1 

mês (C) e 2 meses (A, B). Barra: 5 mm 

 

Com a troca do BAP pela Zeatina, houve um aumento na porcentagem de formação de 

calos, porém a regeneração adventícia de brotos e o número de brotos por explante 

permaneceram praticamente iguais (tabela 4; figura 5). Cada espécie vegetal pode apresentar 

diferenças na intensidade das respostas organogênicas aos reguladores de crescimento, o que 

torna necessário testar um conjunto de citocininas e auxinas para achar a combinação mais 

favorável à regeneração. Na micropropagação de Mandevilla ilustris, foram testadas diferentes 

concentrações de BAP, Zeatina e 2ip e os autores também verificaram pouca diferença entre os 

efeitos do BAP e da Zeatina (BIONDO et al., 2004). Em urucum (Bixa orellana), BAP, Zeatina e 

TDZ foram testados quanto à capacidade de promoverem a regeneração adventícia de brotos em 

hipocótilos e os resultados foram superiores quando foi utilizada a Zeatina (PAIVA NETO; 

MOTA; OTONI, 2003). O BAP é a citocinina mais utilizada em micropropagação devido à sua 
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eficácia e acessibilidade (BAIRU et al., 2007). Contudo, o BAP apresenta desvantagens em 

algumas espécies vegetais. Por exemplo, em Spathiphyllum floribundum, uma Araceae nativa do 

noroeste da América do Sul, foi observado um acúmulo de BAP e 9-ß-glucopyranosyl-

benzyladenine, um derivado do BAP, na parte basal da planta. Uma lenta liberação deste 

derivado causou heterogeneidade no crescimento e inibição do enraizamento durante a 

aclimatação (WERBROUCK et al., 1995). Em outras espécies também foi observado que o BAP 

é um importante agente causador da hiperidricidade (ABRIE; STADEN, 2001; BAIRU et al., 

2007). Por outro lado, o alto custo da Zeatina é geralmente um fator limitante para o 

estabelecimento de um protocolo de regeneração in vitro utilizando esta citocinina. Se a relação 

custo-benefício da Zeatina não for favorável, como neste experimento, ela é frequentemente 

rejeitada em favor de uma citocinina com um custo-benefício mais apropriado.  

 

Tabela 4 – Porcentual de explantes foliares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos ou calos por 

concentração hormonal, porcentual de calos e brotos formados que morreram, e número de brotos 

formados por explante. Média ± desvio padrão 

 

Tratamentos (mg.L
-1

) Brotos % Calos % Mortalidade % Brotos.[explante]
-1

 

Zeatina 0,2  16,7 ± 14,4
a
   33,3 ± 28,9

a
   50,0  ±   0,0 1,0  ±  0,0 

Zeatina 0,4  16,7 ± 28,9
a
   41,7 ± 52,0

a
   12,5  ± 17,7 2,0  ±  0,0 

Zeatina 0,8  16,7 ± 14,4
a
   50,0 ± 25,0

ab
   16,7  ± 28,9 3,0  ±  0,0 

Zeatina 0,2 + NAA 0,01      0,0 ±   0,0
a
   91,7 ± 14,4

b
     8,3  ± 14,4 0,0  ±  0,0 

Zeatina 0,4 + NAA 0,01      0,0 ±   0,0
a
 100,0 ±   0,0

b
   19,4  ± 17,3 1,0  ±  0,0 

Zeatina 0,8 + NAA 0,01   16,7 ± 28,9
a
   91,7 ± 14,4

b
     0,0  ±   0,0 0,0  ±  0,0 

Zeatina 0,2 + NAA 0,05      8,3 ± 14,4
a
 100,0 ±   0,0

b
     8,3  ± 14,4 1,0  ±  0,0 

Zeatina 0,4 + NAA 0,05      8,3 ± 14,4
a
   91,7 ± 14,4

b
     0,0  ±   0,0 2,0  ±  0,0 

Zeatina 0,8 + NAA 0,05      0,0 ±   0,0
a
 100,0 ±   0,0

b
     8,3  ± 14,4 0,0  ±  0,0 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 
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Figura 5 –  Explantes foliares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos nos tratamentos (em mg.L
-1

): 

Zeatina 0,2 (A),
 
Zeatina 0,8 (B,C, G),

 
Zeatina 0,8 + NAA 0,01 (D),

 
Zeatina 0,2 + NAA 0,05 (E), Zeatina 

0,4 (F) e Zeatina 0,4 + NAA 0,05 (H). Brotos A, B, C, F, G e H apresentaram hiperidricidade. Explantes 

com 1 mês (A-E) e 2 meses (F-H). Barra: 5 mm 

 

Em explantes hipocotiledonares, a regeneração adventícia de brotos e o número de brotos 

regenerados por explante foi semelhante à dos experimentos com BAP e com Zeatina 

previamente descritos (tabela 5; figura 6). A formação de calos, assim como no experimento com 

Zeatina, foi superior aos experimentos com BAP. O tipo de explante pode influenciar 

significativamente a organogênese de brotos e o crescimento dos brotos regenerados. No 

maracujá doce (Passiflora alata), a regeneração adventícia de brotos em explantes foliares e 

hipocotiledonares foi comparada e observou-se que os explantes foliares obtiveram as maiores 

porcentagens de explantes responsivos na maioria dos tratamentos realizados. Contudo, nenhum 

broto viável foi obtido a partir dos explantes foliares (PINTO et al., 2009). Em Aloysia 

polystachya, um Verbenaceae medicinal encontrada na Argentina, observou-se uma maior 
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frequência de regeneração de brotos a partir de explantes foliares do que de explantes internodais, 

enquanto que o número de brotos formados por explante foi maior em explantes internodais. 

Porém, nestes brotos regenerados de explantes internodais, o crescimento foi afetado por 

hiperidricidade (BURDYN et al., 2006). 

 

Tabela 5 –  Porcentual de explantes hipocotiledonares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos ou calos 

por concentração hormonal, porcentual de calos e brotos formados que morreram, e número de brotos 

formados por explante. Média ± desvio padrão 

 

Tratamentos (mg.L
-1

) Brotos % Calos % Mortalidade % Brotos.[explante]
-1

 

BAP 0,2 13,3 ± 23,1
a
   33,3 ± 23,1

abc
      0,0  ±   0,0 1,5  ±  1,0 

BAP 0,4  6,7  ± 11,5
a
     6,7 ± 11,5

a
    66,7  ±   0,0 0,0  ±  0,0 

BAP 0,8 20,0 ± 20,0
a
   20,0 ± 20,0

ab
    50,0  ± 70,7 2,5  ±  0,7 

BAP 0,2 + NAA 0,01   20,0 ± 20,0
a
 100,0 ±   0,0

d
      0,0  ±   0,0 1,7  ±  1,2 

BAP 0,4 + NAA 0,01     0,0 ±   0,0
a
   80,0 ±   0,0

cd
      0,0  ±   0,0 1,0  ±  0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,01  13,3 ± 23,1
a
   66,7 ± 11,5

bcd
    15,0  ±  13,2 1,0  ±  0,0 

BAP 0,2 + NAA 0,05     0,0 ±   0,0
a
   80,0 ± 34,6

cd
    11,1  ±  19,2 0,0  ±  0,0 

BAP 0,4 + NAA 0,05     0,0 ±   0,0
a
   93,3 ± 11,5

d
      6,7  ±  11,5 1,0  ±  0,0 

BAP 0,8 + NAA 0,05   20,0 ± 20,0
a
   80,0 ± 20,0

cd
      0,0  ±    0,0 0,0  ±  0,0 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 
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Figura 6 –  Explantes hipocotiledonares de V. arenaria que apresentaram formação de brotos nos tratamentos (em 

mg.L
-1

): BAP 0,2 (A, B),
 
BAP 0,4 (C), BAP 0,8 (D, E, F),

 
BAP 0,2 + NAA 0,01 (G, H, I),

 
BAP 0,4 + 

NAA 0,01 (J, K), BAP 0,8 + NAA 0,05 (L, M, N). Setas indicam a posição dos brotos em B, K e N. 

Brotos A, B, C, E, I, K, M e N apresentaram hiperidricidade. Explantes com 2 meses. Barra: 5 mm 
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O enraizamento utilizando IBA mostrou-se ineficiente para os brotos formados nos 

experimentos (figura 7). Dez explantes foram inoculados em meio de enraizamento, porém 

apenas três destes apresentaram formação de raízes (figuras 7B e C). Três explantes que não 

formaram raízes foram novamente inoculados em meio de enraizamento, mas não houve 

formação de raízes, porém grande formação de calos (figura 7D). Houve, ainda, enraizamento 

espontâneo em dois outros explantes, mesmo sem passar pelo meio contendo IBA. Outras plantas 

de Cerrado também apresentam baixa eficiência de enraizamento, mesmo com adição de auxinas. 

Em Mandevilla velutina, foi testada a eficiência de enraizamento em ½ MS e ¼ MS, acrescidos 

de NAA ou IBA em quatro concentrações. Em 30 dias de experimento, o enraizamento de todos 

os tratamentos ficou abaixo de 15% e mesmo após 90 dias, o máximo obtido de enraizamento foi 

de 50% para o ½ MS acrescido de 26,85 µM NAA (BIONDO et al., 2007). Para o enraizamento 

de catuaba (Anemopaegma arvense), foram testados os efeitos da concentração do meio (MS e 

1/3 MS), auxinas (IBA, NAA) e DTT; o enraizamento foi de até 20% para os meios MS 

acrescido de 26,9 µM NAA e MS acrescido de 32,4 µM DTT (PEREIRA et al., 2003). 

 

 

Figura 7 –  Explantes regenerados de V. arenaria apresentando alto grau de hiperidricidade (A), boa formação de 

raízes (B), formação insuficiente de raízes (C) e grande quantidade de calos por conta do processo de 

enraizamento (D). Barra: 20 mm 
 

A aclimatação das plantas regeneradas de V. arenaria também é difícil e a metodologia 

ainda não foi definida. Quando colocadas em substrato Plantmax e cobertas por um saco plástico 

com furos, diariamente umedecido, as folhas desidrataram e murcharam, restando apenas o caule, 

que sobreviveu poucos dias. Para efeito de comparação, tentou-se aclimatar cinco plântulas 

germinadas in vitro, porém ocorreu a mesma desidratação seguida pela morte das plântulas. O 
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melhor resultado foi obtido com o uso de um béquer, em vez do saco plástico, cobrindo a planta 

por inteiro. Uma planta regenerada foi mantida assim por 15 dias e esteve saudável durante todo 

o período. Contudo, com a troca do béquer pelo saco plástico, novamente as folhas murcharam e 

a planta morreu em poucos dias. A aclimatação é uma fase crucial e sua dificuldade constitui um 

gargalo na micropropagação de diversas plantas pelo número considerável de indivíduos que não 

sobrevivem ao processo (HAZARIKA, 2003). Uma planta pode apresentar um déficit hídrico por 

uma perda excessiva de água pela parte aérea, por um inadequado reabastecimento de água por 

conta de raízes pouco funcionais, ou por uma combinação destes fatores (SUTTER; SHACKEL; 

DIAZ, 1992). A perda de água pela parte aérea é controlada principalmente pela cutícula e pelos 

estômatos. Uma escassa deposição de cera epicuticular na superfície das folhas das plantas 

cultivadas in vitro tem sido vista como um dos fatores mais importantes para a perda excessiva de 

água (HAZARIKA, 2006). Vários pesquisadores relataram que os estômatos de plantas 

micropropagadas apresentam uma característica inabilidade de se fecharem quando removidos do 

cultivo in vitro (BRAINERD; FUCHIGAMI, 1982; HAZARIKA, 2006; JOSHI; JOSHI; 

PUROHIT, 2006), além de alterações anatômicas e na quantidade de estômatos (ALBARELLO 

et al., 2001; POSPÍŠILOVÁ et al., 1999), que podem contribuir significativamente para as perdas 

excessivas de água. 

4.4 Imunodetecção de 5-metilcitosina 

 

Foi observada uma menor proporção de DNA metilado nos núcleos de células cambiais 

provenientes de raízes tuberizadas (53,4 ± 29,9) de Viguiera arenaria em relação ao mesmo 

grupo de células provenientes de raízes não-tuberizadas (62,8 ± 24,3; tabela 6). Os valores de 

cinza, que representam a quantidade média de fluorescência emitida pelo anticorpo e 

transformada em escala de pixels para cada núcleo, foram um pouco maiores nas células de raízes 

tuberizadas (108,8 ± 22,8, contra 97,0 ± 25,1 em raízes não-tuberizadas), indicando que os 

núcleos apresentaram uma maior dispersão dos anticorpos pelo núcleo. A densidade integrada, 

que representa a integral dos valores de cinza da fluorescência para cada núcleo, foi 

aproximadamente 2,5 vezes maior para as células de raízes tuberizadas (1538,8 ± 1049,0) do que 

para as células de raízes não-tuberizadas (616,4 ± 464,5), indicando uma quantidade de anticorpo 

bastante superior para as células de raízes tuberizadas. Esses resultados indicam que há 

diferenças no padrão de metilação do DNA entre as células cambiais de raízes tuberizadas e não-
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tuberizadas; as regiões metiladas ocupam uma área proporcionalmente menor em relação ao 

tamanho do núcleo nas células de raízes tuberizadas, porém aumentam em quantidade, 

possivelmente por conta do aumento do conteúdo de DNA. 

 

Tabela 6 – Valores médios para a porção metilada de cada núcleo, tamanho do núcleo, valores de cinza e densidade 

integrada dos núcleos das células cambiais de raízes tuberizadas e não-tuberizadas de Viguiera arenaria 

obtidas pelo software ImageJ. Média ± desvio padrão 

 

Raízes Metilação % 
Tamanho do 

núcleo (µm
2
) 

Valores de cinza Densidade integrada 

G B G B 

Tuberizadas 53,4 ± 29,9 
a
 30,5 ± 18,0

 a
 108,8 ± 22,8

 a
 97,2 ± 29,3

 a
 1538,8 ± 1049,0

 a
 2808,4 ± 1595,2

 a
 

Não-

tuberizadas 
62,8 ± 24,3 

b
 10,2 ±   4,3

 b
 97,0 ± 25,1

 b
 99,6 ± 27, 8

 a
 616,4 ±   464,5

 b
 998,7 ±   480,1

 b
 

G = valores correspondentes à fluorescência emitida pelos anticorpos primários e secundários  

B = valores correspondentes à fluorescência emitida pelo DAPI 

Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste t ao nível de 1% de probabilidade 

 

Variações nos níveis de 5-metilcitosina acompanham vários eventos do desenvolvimento 

de plantas. Em batata (Solanum tuberosum), durante a quebra da dormência dos meristemas 

caulinares do tubérculo, foi observada uma desmetilação de sequências 5‟-CCGG-3‟, seguida por 

uma acetilação das histonas H3 e H4, precedendo os aumentos da divisão celular e a retomada da 

atividade meristemática (LAW; SUTTLE, 2003, 2004). Em Silene latifolia, foi observado um 

rápido decréscimo na metilação do DNA durante a germinação da semente, antes mesmo de 

ocorrerem divisões celulares. Nesta mesma espécie, foi observado que a região do corpo do 

meristema apical caulinar permaneceu altamente metilada e apresentou um baixo nível de divisão 

celular durante todo o período vegetativo. Contudo, com a transição do meristema apical caulinar 

para o botão floral, ocorreu uma redução no nível de metilação e um aumento na taxa de divisão 

celular (ZLUVOVA; JANOUSEK; VYSKOT, 2001).  

Os resultados deste trabalho reforçam indícios de que o florescimento e a tuberização 

possuem mecanismos em comum. Foi observado que a desmetilação provocada por 5-azacetidina 

promoveu o florescimento em Arabidopsis thaliana, Thlaspi arvense (BURN et al., 1993), 

Perilla frutescens (KONDO et al., 2006), Silene armeria (KONDO et al., 2007) e Pharbitis nil 

(IWASE; SHIRAYA; TAKENO, 2010). Além disso, foi observado que um fator de transcrição 

ortólogo em batata ao CONSTANS de A. thaliana (AtCO) atua nas folhas e, juntamente com o 

fitocromo-B, produz o sinal sistêmico consistindo de sinais tanto indutivos quanto inibitórios, 

cujo balanço entre esses sinais opostos determina o curso da resposta, i.e. florescimento ou 
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tuberização (MARTÍNEZ-GARCÍA; VIRGÓS-SOLER; PRAT, 2002). Similarmente, POTM1-1, 

o gene que codifica um fator de transcrição MADS-box de batata, tem sua expressão estimulada 

nos tecidos em crescimento ativo, tanto de órgãos vegetativos quanto florais, durante o início da 

tuberização e do desenvolvimento floral, respectivamente (KANG; HANNAPEL; SUH, 2003).  

O tamanho e a densidade integrada dos núcleos das células cambiais de raízes tuberizadas 

(30,5 ± 18,0 µm
2
 e 2808,4 ± 1595,2, respectivamente) de V. arenaria foi aproximadamente três 

vezes maior do que os de raízes não-tuberizadas (10,2 ± 4,3 µm
2
 e 998,7 ± 480,1, 

respectivamente; tabela 6). Os valores de cinza não diferiram entre os tipos de raízes (97,2 ± 29,3 

em raízes tuberizadas e 99,6 ± 27, 8 em raízes não-tuberizadas), indicando que a dispersão do 

corante é semelhante para os dois casos. Esses resultados, particularmente quanto à densidade 

integrada, são um indicativo de que as células das raízes tuberizadas passaram por um processo 

de endorreduplicação, levando a um aumento na quantidade de DNA nos núcleos.  

Em beterraba (Beta vulgaris), foram avaliados vários órgãos vegetativos e reprodutivos no 

primeiro e no segundo ano de desenvolvimento da planta e observou-se que apenas a lâmina 

foliar, a bráctea da flor e a bráctea da inflorescência não apresentaram células endopoliplóides. 

Neste experimento, a endorreduplicação, que atingiu um valor médio de 7,68C nas células 

parenquimáticas radiculares e de 6,81C no anel vascular da raiz, foi órgão-específica e apresentou 

grande suporte à ideia de que a endorreduplicação é comum em células que precisam aumentar 

seu volume para manter suas funções (LUKASZEWSKA; SLIWINSKA, 2007).  

Visto que o aumento do conteúdo de DNA pela endorreduplicação obedece a uma 

progressão aritmética de base 2 (2C, 4C, 8C, 16C etc.) e que a diferença entre os dois tipos de 

núcleos de células cambiais em V. arenaria é de, aproximadamente, três vezes, sugere-se haver 

um mosaico de células endopoliplóides, por exemplo, 4C e 8C, cuja média é 6C. Em beterraba, 

onde foram observadas as seguintes proporções de células 2C, 4C, 8C, 16C e 32C, 

respectivamente: 20%, 35%, 31%, 12% e 3% no anel vascular e 17%, 29%, 36%, 16% e 2% no 

parênquima de reserva da raiz (LUKASZEWSKA; SLIWINSKA, 2007). Esse aumento do 

conteúdo de DNA nas células cambiais de V. arenaria pode estar relacionado com o processo de 

diferenciação do câmbio, que leva à formação de xilema e floema secundários e estruturas 

secretoras. Assim como em beterraba, há grande produção de parênquima nas raízes tuberizadas 

de V. arenaria, o qual apresenta um grande volume para armazenar as substâncias de reserva (no 

caso de V. arenaria, os frutanos do tipo inulina). Em um estudo com duas espécies apresentando 

vários tecidos com células endopoliplóides (A. thaliana e Barbarea stricta), uma espécie 
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apresentando menos tecidos com células endopoliplóides (Allium cepa) e duas espécies que não 

apresentam endopoliploidia (Chrysantemum multicolor e Fritillaria uva-vulpis), comparações 

intra e interespecíficas revelaram uma correlação positiva e alta (r > 0,99) entre o conteúdo de 

DNA e o volume do núcleo, e uma correlação positiva um pouco menor (r entre 0,6 e 0,7) entre o 

volume nuclear e o volume celular em células sem vacúolo da epiderme de folhas jovens 

(JOVTCHEV et al., 2006). 

Apesar dos resultados indicarem a ocorrência de endorreduplicação em células cambiais 

de raízes tuberizadas de V. arenaria, a endorreduplicação nem sempre ocorre no processo de 

diferenciação do tecido vascular. Durante o processo de formação in vitro de elementos traqueais 

a partir de segmentos de raiz tuberosa de Helianthus tuberosum e do mesofilo de Zinnia elegans, 

não houve mudanças detectáveis no conteúdo de DNA (DODDS; PHILLIPS, 1977; FUKUDA; 

KOMAMINE, 1981). Contudo, em cebola (A. cepa), foi visto que as células do metaxilema da 

raiz possuíam seis vezes mais conteúdo de DNA do que células meristemáticas; em ervilha 

(Pisum sativum), observaram-se células 2C, 4C, 8C e 16C durante a diferenciação in vitro de 

células corticais radiculares em elementos traqueais (AVANZI; MAGGINI; INNOCENTI, 1973; 

PHILLIPS; TORREY, 1974). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Existe um efeito considerável da época de coleta das sementes relativamente à 

porcentagem de embriões viáveis e de germinação in vitro de Viguiera arenaria, sendo a melhor 

época o fim do período de florescimento. 

Há certa recalcitrância quanto à regeneração adventícia de brotos in vitro a partir de 

explantes foliares e hipocotiledonares, sob tratamento com NAA, BAP e Zeatina, porém há 100% 

de formação de calos sob determinadas concentrações desses hormônios. Há necessidade de mais 

estudos visando estabelecer protocolos de regeneração e aclimatação de brotos oriundos do 

cultivo de V. arenaria. 

Em V. arenaria, as células cambiais radiculares apresentam mudanças no padrão de 

metilação do DNA e um aumento de aproximadamente três vezes no conteúdo de DNA durante a 

tuberização das raízes. 
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