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Resumo 

 

A axila foliar em Passiflora L. (Passifloraceae) apresenta uma estrutura 

complexa: de um mesmo ponto parecem surgir flores e gavinhas, além de uma gema 

vegetativa também estar presente. A origem da gavinha foi interpretada de diferentes 

maneiras ao longo da história, sendo considerada desde modificações de um ramo até 

uma flor. Além disso, a ontogenia dessas estruturas tem início em um único 

meristema axilar, que geralmente é descrito como capaz de se dividir em dois ou mais 

meristemas (chamado de “complexo de gemas”), cada qual dando origem a uma 

estrutura diferente (gavinhas e flores). Estudos de expressão gênica demonstram a 

presença do ortólogo do gene LEAFY de Arabidopsis, em meristemas axilares, florais 

e de gavinhas, em duas espécies de Passiflora. Esse gene é tipicamente relacionado à 

transição de fase vegetativa para reprodutiva em diversas angiospermas. Assim, o 

presente estudo objetivou descrever em detalhes a ontogenia das diferentes estruturas 

originadas no meristema axilar de diferentes espécies, focando em diferentes fases de 

vida da planta, bem como averiguar a expressão de ortólogos de APETALA1 (AP1), 

um gene tipicamente relacionado à identidade de meristemas florais e na 

determinação de sépalas e pétalas. Como resultado, propomos uma nova interpretação 

para a ontogenia do complexo de gemas, baseada na produção de brácteas e seus 

meristemas associados. Demonstramos também que o ortólogo de AP1 se expressa de 

maneira mais ampla do que aquela encontrada no modelo Arabidopsis, possivelmente 

desempenhando diversas funções relacionadas à manutenção da indeterminação 

celular. 

  



 

 

Abstract 

 
The leaf axil in Passiflora L. (Passifloraceae) bears a complex structure: a 

tendril and one or more flowers seem to arise from the same growing point. In 

addition, vegetative bud is also present. There are many different interpretations for 

the origin of the tendril in this group, ranging from modifications of flowers to side 

shoots. Also, the ontogeny of these structures is often understood as a single meristem 

which subdivides into a bud complex, comprising the tendril and flower meristems. 

Recently, the expression of the LEAFY ortholog was demonstrated in the axillary, 

tendril and floral meristems of two Passiflora species. In Arabidopsis and many 

angiosperms, this gene is responsible for the shift between vegetative and 

reproductive phase. Therefore, the present work aimed to describe, in detail, the 

ontogeny of the bud complex in Passiflora species belonging to different subgenera, 

including different life stages. The expression of the ortholog of APETALA1, a gene 

typically related to floral meristem identity and sepal/petal specification was also 

assessed. As results, we propose a different interpretation for the ontogeny of the bud 

complex, based on the production of bracts and their associated meristems by the 

original axillary meristem, which then turns into the tendril meristem. We also 

demonstrate that expression of AP1 is much broader than that of the Arabidopsis 

model, and possibly have many other functions related to cell indeterminacy. 
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Introdução geral 

 Este capítulo introduz ao leitor o atual cenário do conhecimento acerca do 

desenvolvimento de gavinhas no gênero Passiflora L. (Passifloraceae). Para tanto, a 

seguir, faremos a contextualização de três grandes tópicos: Passifloraceae, gavinhas em 

Passiflora e outras angiospermas, e mecanismos moleculares que podem estar 

relacionados ao desenvolvimento de gavinhas em Passiflora. 

 Passifloraceae e o gênero Passiflora L. 

Passifloraceae é conhecida por possuir espécies de frutos comestíveis 

(maracujás) e flores com estrutura altamente complexas (Fig. 1). Desde as primeiras 

descrições a família foi mergulhada em misticismos, sendo as partes de suas flores 

associadas a diversos símbolos da crucificação de Jesus Cristo.  

De fato, o simbolismo era tão forte que Linnaeus, ao nomear o gênero, utilizou 

Passiflora, ou flos passionis (flos = flor, passio = sofrimento; Vanderplank, 2000; 

Kugler & King, 2004). Já o nome popular em português, “maracujá”, origina-se do 

termo indígena “Mara-Cuiá”, que significa “comida preparada em cuia” (Fumis & 

Sampaio, 2007), um indicativo de que os frutos de Passiflora são utilizados na 

alimentação desde antes da chegada dos portugueses ao Brasil. 

À família pertencem plantas de interesse econômico, tanto ornamental quanto 

alimentício e medicinal. Espécies como Passiflora alata Curtis (maracujá doce) 

possuem frutos comestíveis, sendo Passiflora edulis Sims a espécie mais comumente 

cultivada em larga escala para fins alimentícios, possuindo mais de cem variedades. Na 

medicina, Passiflora incarnata L., é utilizada como calmante, ansiolítico e no 

tratamento de hipertensão, e Passiflora capsularis L., utilizada por mulheres para 

regular o fluxo menstrual (Cervi, 1981; Feuillet, 2004; Ulmer & MacDougal, 2004).  
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Figura 1. Representantes de Passiflora exibindo suas flores com estrutura complexa. A. 

Passiflora suberosa L.. B. Passiflora morifolia Mast.. C. Passiflora miersii Mast.. D. Passiflora 

edmundoi Sacco. 

O primeiro grande trabalho envolvendo a família foi realizado por Linnaeus, em 

1745, no qual descreveu 22 espécies do gênero Passiflora. Ao longo da história, 

diversos pesquisadores renomados trataram da taxonomia do grupo, como Lamarck, de 

Candolle, von Martius e até mesmo Darwin (Vanderplank, 2000). 

Passifloraceae possui distribuição tropical e subtropical, tendo seu centro de 

origem na América do Sul. Enquanto classificações tradicionais consideram entre 630 e 

700 o número de espécies, a classificação mais recente e abrangente reconhece 975 

espécies distribuídas em 27 gêneros, dos quais cinco ocorrem no Brasil, representados 

por cerca de 120 espécies (Vanderplank, 2000; Feuillet, 2004; Feuillet & MacDougal, 

2003; Judd et al., 2008; Souza & Lorenzi, 2008; APGIII, 2009; Simpson, 2010). 
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Essa discrepância no número de espécies ocorre devido à incorporação das 

antigas famílias Turneraceae e Malesherbiaceae à Passifloraceae, cada uma formando 

uma subfamília monofilética juntamente com a subfamília Passifloroideae, ou seja, 

Passifloraceae stricto sensu (Tokuoka, 2012). Em Passifloraceae s.s., duas tribos são 

reconhecidas: Paropsieae, composta por plantas lenhosas de hábito arbóreo e arbustivo; 

e Passifloreae, composta por lianas e trepadeiras (Bernhard, 1999). Uma das 

sinapomorfias apontadas para esta última tribo é a presença de gavinhas axilares 

(Muschner et al., 2003; Hearn, 2006; Tokuoka, 2012). 

Passiflora L. (Passifloreae), o gênero mais diversificado da família, compreende 

mais de 525 espécies classificadas em quatro subgêneros: Astrophea (DC.) Mast., 

Deidamioides (Harms) Killip, Decaloba (DC.) Rchb. e Passiflora L.. Os dois últimos 

são considerados monofiléticos e juntos formam um clado bem sustentado por dados 

moleculares (Feuillet & MacDougal, 2003; Muschner et al., 2003; Ulmer & 

MacDougal, 2004; Hansen et al., 2006; Yotoko et al., 2011; Milward-de-Azevedo et al., 

2014). 

 O subgênero Astrophea é composto por 57 espécies, das quais apenas duas não 

são nativas da América do Sul e Central. Seus representantes são principalmente lianas, 

ocorrendo também pequenas árvores, de folhas não lobadas e possuindo pequenas 

estípulas. Apresentam inflorescências que portam de uma a cinco flores, raramente 

formadas na base de gavinhas e apresentando brácteas diminutas. Gavinhas podem estar 

presentes ou ausentes (Ulmer & MacDougal, 2004; Feuillet & MacDougal, 2007).  

 Deidamioides, o menor subgênero, possui apenas 13 espécies nativas da 

América Central e do Sul. Apresenta espécies de hábito lianescente, portadoras de 

gavinhas raramente ramificadas ou com discos apicais. Apresentam folhas não lobadas, 

raramente compostas, com estípulas reduzidas. Inflorescências portando uma a duas 
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flores, às vezes produzidas na gavinha, portadoras de brácteas diminutas (Ulmer & 

MacDougal, 2004; Feuillet & MacDougal, 2007). 

 Decaloba compreende 220 espécies com distribuição na América do Norte, 

América do Sul, sudeste da Ásia e Austrália. São geralmente pequenas trepadeiras 

herbáceas, apresentando folhas muitas vezes bilobadas ou trilobadas, com o lobo central 

reduzido e com estípulas que podem ser laminares ou filiformes. Suas inflorescências 

portam de uma a vinte flores, raramente formadas nas gavinhas. Geralmente apresentam 

três brácteas que podem ser diminutas e/ou filiformes, ou então conspícuas e folhosas 

(Ulmer & MacDougal, 2004; Feuillet & MacDougal, 2007). 

 Por fim, o subgênero Passiflora é o mais diverso, composto por 240 espécies e 

ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos até a América do Sul. Suas espécies são 

trepadeiras herbáceas ou lianas, portadoras de folhas não lobadas ou com até sete lobos, 

sendo geralmente trilobadas. Demonstram grande diversidade de estípulas, que podem 

se apresentar desde muito reduzidas a folhosas e conspícuas. As espécies são descritas 

muitas vezes como produzindo apenas flores solitárias, nunca presentes nas gavinhas, e 

portadoras de três brácteas, geralmente conspícuas e folhosas (Ulmer & MacDougal, 

2004; Feuillet & MacDougal, 2007). 

É evidente, portanto, que Passiflora exibe grande variação morfológica de 

algumas estruturas, especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento 

reprodutivo, como as brácteas e as gavinhas.  

Gavinhas: conceito, ocorrência e ontogênese em Passiflora 

Gavinhas são órgãos longos, delgados, filiformes e sensíveis ao toque, podendo 

ser derivados de caules, folhas ou pedúnculos florais, ramificados ou não (Darwin, 

1865; Isnard & Silk, 2009). 
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Talvez devido à sua capacidade de responder ao toque ou devido à sua forma 

incomum de crescimento, as gavinhas despertaram a curiosidade de muitos 

pesquisadores interessados nas mais diversas áreas de estudo. O próprio Charles Darwin 

ficou muito intrigado por estas estruturas e dedicou algum tempo a estudá-las. Em seu 

trabalho de 1865, posteriormente também publicado em formato de livro (1875), 

Darwin descreve a morfologia e o comportamento de gavinhas em diversas famílias, 

explorando, sobretudo, estudos sobre seus movimentos e capacidade de se prender a 

suportes. 

Em geral, gavinhas apresentam três tipos de movimento: (1) circunutação, um 

movimento endógeno no qual a gavinha em crescimento descreve círculos ou elipses, 

aumentando assim a probabilidade de contato com um suporte; (2) enrolamento de 

contato, que é o enrolamento da região irritável da gavinha, geralmente sua porção 

terminal, em resposta a um estímulo mecânico; (3) enrolamento livre, no qual a gavinha 

desenvolve enrolamentos helicoidais ao longo de seu eixo, não necessariamente como 

resultado de estímulo mecânico. Este último tipo de movimento muitas vezes pode 

ocorrer após o enrolamento de contato e acaba por aproximar o caule e seu suporte 

(Jaffe & Galston, 1968). 

Alguns pesquisadores investigaram os mecanismos pelos quais as gavinhas 

percebem e reagem ao contato, conduzindo, por exemplo, experimentos nos quais estas 

eram submetidas a diferentes forças mecânicas para avaliar a tensão máxima que eram 

capazes de suportar, ou averiguar o efeito causado por tais estresses na estrutura e 

desenvolvimento do órgão (Darwin, 1865; Brush, 1912).  

Anatomicamente, o processo responsável pelo enrolamento parece estar 

diretamente relacionado à formação de fibras gelatinosas (Meloche et al., 2007; 

Bowling & Vaughn, 2009). Há uma correlação entre o padrão de disposição das fibras 
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gelatinosas e a direção de enrolamento, de maneira que gavinhas que se enrolam em 

todas as direções exibem um cilindro oco de fibras próximo à sua periferia, enquanto 

gavinhas que se enrolam apenas em uma direção apresentam essas fibras sempre na 

porção côncava do enrolamento (Bowling & Vaughn, 2009). 

Jaffe & Galston (1968) fazem uma revisão sobre gavinhas em diversos grupos, 

abordando diferentes aspectos conhecidos até então e reúnem informações relevantes 

que demonstram a grande diversidade deste órgão em angiospermas (tabela 1).  

Diversos grupos de plantas adquiriram gavinhas independentemente ao longo da 

evolução, representando assim um caso de convergência evolutiva. Por consequência, 

gavinhas são definidas por sua forma e função, e não por uma origem ontogenética 

comum, podendo ser derivadas de diferentes estruturas (Putz & Holbrook, 1991; 

Gerrath et al., 2008). Neste sentido, gavinhas são alvo muito interessante para estudos 

evolutivos e de evolução do desenvolvimento.  

Em Bignoniaceae, por exemplo, a gavinha surge como modificação de folíolos 

terminais e exibe grande diversidade, podendo ser simples, bífida, trífida ou multífida 

(Sousa-Baena et al., 2014). Na tribo Bignonieae, Sousa-Baena et al. (2014) demonstram 

a evolução deste caractere, propondo mecanismos de desenvolvimento que podem 

explicar a diversidade de formas encontradas. Gavinhas simples parecem perder a 

capacidade organogenética precocemente ao longo do desenvolvimento, enquanto que 

gavinhas ramificadas retêm essa capacidade, refletida no atraso na diferenciação de 

células epidérmicas em relação às gavinhas simples.



 

 

Espécie Origem 
Comprimento        

(mm) 
Ramificação 

Circunutação Irritabilidade Peso mínimo                     

para excitação 

(mg) 

Tempo de 

Reação Gavinha Internó Dorsal Ventral 

Passifloraceae                   

Passioflora gracilis PF 250 ? + + ? + 1,0 25 s 

P. punclaia PF ? ? + - - + 4,6 5-10 min 

P. quadrangularis PF ? ? + - - + ?  2 h 

P. floribunda PF ? ? + - ? ? ? ? 

P. coerulea ? 150 ? + + + + ? 20 s 

P. alba ? ? ? + ? ? ? ? ? 

Tacsonia manicala PF ? ? + - ? + ? 7 min 

Sapindaceae                   

Cardiospermum 

halicabum 
PF 25 Sim + + ? + ? 1,75 h 

Vitaceae                   

Vilis vinifera PF 500 Sim + + ? + ? ? 

Ampelopsis hederecea PF 127 Sim - - ? + ? ? 

Cissus discolor PF 127 Sim + - + + 9,3 35 min 

C. antarclicus PF ? Sim + - + + ? 3 h 

Bignoniaceae                   

Bignonia unguis F 12 Sim ? + + + ? ? 

B. iweedyana ? ? Sim + + ? ? ? ? 

B. venusta F ? Sim + + + - ? ? 

B. litloralis F 228 Sim + + + - ? 4 min 

B. aequinoclialis F ? Sim ? ? ? ? ? ? 

B. speciosa F 127 Não + + + + ? ? 

B. capreolata F 64 Sim + + + + ? 10 min 

Eccremocarpus scaber F 75 Sim + + + + ? 10 min 

Polemoniaceae                   

Cabaea scandens F 279 Sim + - + + ? ? 



 

 

Espécie Origem 
Comprimento        

(mm) 
Ramificação 

Circunutação Irritabilidade Peso mínimo                     

para excitação 

(mg) 

Tempo de 

Reação Gavinha Internó Dorsal Ventral 

Cucurbitaceae                   

Echinocystis lobata F ou PF ? ? + + - + ? ? 

Hanburya mexicana F ou PF ? Sim? + + ? + ? ? 

Bryonia dioica F ou PF ? ? + ? - + ? ? 

B. alba F ou PF ? ? + ? ? ? ? ? 

Echinocystis wrightii F ou PF ? ? + ? ? ? 4,0 ? 

Cucurbita ovifera F ou PF ? ? + ? ? + ? ? 

Cucumis saliva F ou PF ? Não + ? ? + ? ? 

Anguria warscewiczii F ou PF ? ? ? + ? + ? ? 

Zanonia indica F ou PF ? ? + + ? + ? ? 

Bryonopsis laciniosa F ou PF ? ? + + ? ? ? ? 

Sicyos angulatus ? ? ? ? ? - + 3,5 30 s 

Melothria scabra ? ? ? + ? ? ? ? ? 

Fabaceae                   

Pisum sativum F 63 Sim e Não + + - + 9,3 2 min 

Lathyrus aphaca ? ? Não - + + + ? ? 

L. grandiflora ? 102 Sim - - - + ? ? 

L. latifolius ? ? Sim ? ? ? + ? ? 

Vicia saliva ? ? ? + + ? ? ? ? 

Asteraceae                   

Mutisia clematis F 127 Sim + + - + ? 4 min 

Smilacaceae                   

Smilax aspera F 38 Não - - + + ? 1 h 

Fumariaceae                   

Corydalis claviculata F 52 Sim + + ? ? 8,1 18 h 

Dicentra Thalictrifolia F 127 Sim + + + + 8,1 30 min 

Tabela 1. Diversos aspectos de gavinhas em diferentes espécies de angiospermas. F – Folha, PF – pedúnculo floral. Alterado de Jaffe & Galston (1968).
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Outra condição de gavinhas derivadas de estruturas foliares bem documentada 

na literatura é a encontrada em algumas espécies de Fabaceae, como Pisum sativum 

(ervilha), que apresenta gavinhas em posição de folíolos terminais. Contudo, a origem 

de gavinhas nesta espécie ainda é controversa, podendo representar folíolos 

modificados ou raques com crescimento determinado (Gourlay et al., 2000; Tattersal 

et al., 2005).  

Embora em Fabaceae e Bignoniaceae a gavinha surja por meio da modificação 

de uma estrutura vegetativa, em outros táxons esta é formada por estruturas 

reprodutivas. Em Vitaceae, Millington (1966) já havia notado a estreita relação entre 

gavinhas e inflorescências, uma vez que alguns meristemas que normalmente se 

desenvolveriam em gavinhas, acabavam por formar inflorescências. Em Vitis vinifera 

L. (videira) é descrito que gavinhas são apenas formadas pelo meristema axilar após a 

planta passar pela transição do estágio de vida juvenil para o reprodutivo e o mesmo 

tipo de meristema passa a formar inflorescências em alguns nós e gavinhas em outros 

(Carmona et al., 2002). Também são descritas situações intermediárias, onde uma 

gavinha dá origem a flores e frutos (Boss & Thomas 2002).  

 Em Passifloraceae as gavinhas são sempre axilares e quase sempre simples. 

Essas características permitem a rápida distinção da família em relação à 

Cucurbitaceae ou Vitaceae, que podem apresentar gavinhas saindo das laterais dos 

nós, geralmente ramificadas (Cusset, 1968; Ulmer & MacDougal, 2004). 

Embora seja um caráter importante para a família, a natureza da gavinha não é 

óbvia e gera controvérsias quanto a sua interpretação. Darwin (1865) é assertivo ao 

afirmar a origem das gavinhas em Passifloraceae, como fica claro em sua frase “no 

one can doubt that they are modified flower-peduncles”. Contudo, ao longo do 
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histórico de estudos, diversos pesquisadores sugeriram diferentes possibilidades da 

origem dessas estruturas.  

A confusão quanto à interpretação da gavinha ocorre em parte devido à 

estrutura complexa presente na região axilar, sobretudo no gênero Passiflora, no qual 

geralmente é encontrada uma gavinha juntamente com uma ou mais flores 

desenvolvendo-se em suas laterais. Além disso, na região do nó estão presentes duas 

gemas axilares, a mais próxima à folha dará origem à gavinha e às flores, enquanto 

que a mais próxima ao eixo caulinar pode, eventualmente, produzir um novo ramo 

vegetativo (Shah & Dave, 1970; 1971; Ulmer & MacDougal, 2004; Krosnick & 

Freudenstein, 2005; Cutri et al., 2013). Assim, Gangstad (1938) discute as principais 

interpretações existentes na época:  

 Pedúnculo floral modificado;  

 Ramo modificado que possui uma bráctea em sua base, na axila da qual se 

formam outros ramos que terminam em flores; 

 Resultado de uma divisão dicotômica da gema axilar, uma metade dando 

origem à flor, outra à gavinha; 

 Brotamento da gema vegetativa presente na axila foliar; 

 Ramo lateral do pedúnculo floral; 

 Ramo modificado. 

Para que se possa investigar a origem da gavinha em Passifloraceae, é 

necessário entender a estrutura da inflorescência presente nos representantes da 

família. Seu tipo básico é interpretado como uma cimeira composta, podendo 

apresentar vários graus de redução dependendo do grupo em questão (Figs. 2-3). A 

porção proximal do eixo principal da inflorescência é denominada de pedúnculo, 

enquanto sua porção terminal pode se diferenciar tanto em uma flor quanto em uma 
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gavinha. Dentro da inflorescência, as ramificações sempre surgem na axila de 

brácteas e são designadas ordinalmente conforme divergem sucessivamente a partir 

do eixo de primeira ordem (Krosnick & Freudenstein, 2005).  

Ainda que outros gêneros de Passifloraceae apresentem um pedúnculo 

alongado, esta condição foi perdida na maioria das espécies de Passiflora, sendo que 

em muitos casos este é totalmente suprimido. Essa situação é caracterizada pela 

presença de uma gavinha originada diretamente da região da axila foliar, presente 

entre dois ramos de segunda ordem também originados diretamente da região axilar. 

Em casos de redução ainda maior, como em Passiflora edulis, P. rubra L. e P. 

aurantia G. Forst. (Fig. 3E-F), formam-se uma gavinha e um ramo lateral de segunda 

ordem que porta apenas uma flor (Krosnick & Freudenstein, 2005).  

Embora seja um assunto interessante e controverso, poucos trabalhos tratam 

das estruturas presentes na axila foliar de Passiflora do ponto de vista anatômico e 

ontogenético. Brush (1912), em um experimento para averiguar a influência de 

diferentes forças mecânicas aplicadas às gavinhas de Passiflora caerulea L., descreve 

brevemente sua anatomia. Da periferia para o centro, a gavinha apresenta epiderme, 

colênquima, parênquima com paredes pouco espessadas, floema, xilema (formando 

um cilindro completo quando em crescimento secundário) e medula. Em gavinhas 

maduras, o parênquima medular preenche completamente a região central, exceto na 

base, que apresenta uma fistula. Além da lignificação do xilema, ocorre também 

lignificação do parênquima medular e de células do floema. Na base, a gavinha é 

cilíndrica, enquanto que na região de contato com o suporte a gavinha assume certa 

dorsiventralidade, principalmente devido a um maior desenvolvimento do xilema no 

lado em contato. Contudo, embora descreva a anatomia, o autor não apresenta 

imagens e não descreve a ontogênese da gavinha. 
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Figura 2. Modelo hipotético de inflorescência em Passifloraceae. O eixo de primeira ordem 

(porção proximal = pedúnculo) pode terminar tanto em gavinha quanto em flor, seguindo 

sucessivas ramificações até a quarta ordem. A gema vegetativa (V) situa-se superiormente à 

inflorescência na axila da folha (Retirado de Krosnick & Freudenstein, 2005). 

Um dos poucos relatos dos estágios iniciais de desenvolvimento de gavinhas 

em Passifloraceae é dado por Shah & Dave (1970). Neste trabalho, os autores 

descrevem como um único meristema axilar sofre divisões para dar origem à gavinha, 

a flores e a um meristema vegetativo em Passiflora foetida L.. A estrutura que surge 

após a divisão do meristema axilar em diferentes meristemas é denominada 

“complexo de gemas” (bud complex), termo que adotaremos na presente tese. 

Finalmente, os autores concluem que a gavinha é uma gema axilar modificada, e não 

uma flor terminal presente na inflorescência. Em um trabalho posterior, Shah & Dave 

(1971) investigam mais espécies do gênero Passiflora, descrevendo a organogênese 

de flores e gavinhas. Neste trabalho, os autores corroboram a hipótese de que 

gavinhas não são homólogas às flores terminais e que representam um ramo de 

origem complexa. 
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Figura 3. Inflorescência em Passifloraceae. Notar os diferentes níveis de redução do 

pedúnculo, bem como das ramificações. A, C, H e I apresentam pedúnculo alongado, 

enquanto as outras espécies apresentam pedúnculo reduzido ou ausente. A. Adenia lobata 

(Jacq.) Engl. B. Paropsia grewioides Welw. ex Mast. C. Mitostemma brevifilis Gontsch. D. 

Passiflora biflora Lam.. E. Passiflora rubra L. F. Passiflora aurantia G.Forst. G. Passiflora 

altebilobata Hemsl. H. Tetrapathea tetrandra Cheeseman. I. Hollrungia sp. Barra = 1cm  

(Retirado de Krosnick & Freudenstein, 2005). 
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De fato, nestes trabalhos não são apresentadas evidências anatômicas que 

sustentem a hipótese de homologia. Se as gavinhas encontradas em espécies de 

Passiflora tratam-se de flores modificadas ao longo da evolução, é de se esperar que 

vestígios dessa transição estejam presentes, sejam eles anatômicos (como padrões na 

vascularização, por exemplo) ou ontogenéticos (semelhanças entre o 

desenvolvimento). Por outro lado, o desenvolvimento de uma gavinha onde, em 

algumas espécies, ocorre a formação de uma flor, sugere a alteração no programa 

molecular de desenvolvimento da estrutura original, resultando na formação de um 

novo órgão. Como mencionado por Shah & Dave (1971), o que contribui para a 

mudança na diferenciação morfológica (ou seja, o que determina o destino) dos 

diferentes meristemas do complexo de gemas necessita ser investigado. 

Mecanismos do desenvolvimento reprodutivo e como podem estar 

relacionados com o desenvolvimento de gavinhas 

Uma vez que a produção de gavinhas em Passifloraceae é dependente da 

transição do estágio de vida juvenil para o não juvenil, para fins do presente estudo é 

importante ressaltar o atual cenário do conhecimento acerca dos mecanismos que 

controlam o desenvolvimento reprodutivo em angiospermas. Quando esta transição 

ocorre, as mudanças mais evidentes são notadas nos meristemas, que passam por 

mudanças de identidade, inicialmente vegetativa (meristema apical caulinar), para 

reprodutiva (meristema da inflorescência e floral). 

Flores são frequentemente produzidas conjuntamente em uma inflorescência e 

meristemas florais não são os únicos meristemas reprodutivos. Portanto, quando um 

meristema apical caulinar sofre conversão em um meristema reprodutivo, este pode 

assumir a identidade de meristema de inflorescência (MI). Como resultado, o MI 

passa a produzir brácteas e/ou meristemas florais, em vez de folhas (Benlloch et al., 
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2007). Após a transição para um meristema reprodutivo, o desenvolvimento 

geralmente segue com o rápido alongamento do eixo que formará a inflorescência, 

seguido pela ampliação e achatamento dos meristemas que darão origem às flores 

(Popham & Chan, 1952; Tepfer 1953; Esau, 1960). 

A transição para um meristema floral envolve modificações morfoanatômicas 

conspícuas, mas também mudanças no comportamento, especialmente relacionado à 

interrupção do crescimento indeterminado, característico do estágio vegetativo, e à 

produção dos apêndices florais (Esau, 1960). Além disso, durante o crescimento 

vegetativo, após a formação de cada folha, o meristema cresce de forma a restaurar 

seu tamanho original antes da formação da próxima folha. No entanto, durante o 

desenvolvimento da flor, o meristema diminui gradualmente após a formação de cada 

peça floral até ser completamente diferenciado na formação do último verticilo, 

embora algumas espécies possam reter um resquício de tecido meristemático que 

permanece inativo (Esau, 1960). 

Com o avanço nos estudos de genética e biologia molecular, sobretudo 

aqueles conduzidos nas plantas modelo como Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) e 

Antirrhinum majus (Plantaginaceae), conhecemos hoje muitos dos mecanismos 

moleculares que norteiam o desenvolvimento reprodutivo em angiospermas. Neste 

contexto, um dos principais trabalhos foi o estabelecimento do “modelo ABC” de 

determinação da identidade dos órgãos florais, baseados em estudos de mutantes 

homeóticos (mutantes que exibem formação ectópica de estruturas) por Coen & 

Meyerowitz (1991).  

Este modelo descreve como a expressão de três diferentes fatores (A, B e C), 

em um padrão específico dentro do meristema floral, determina a identidade dos 

órgãos formados. O modelo propõe que A determina a formação de sépalas; a 
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atividade conjunta de A e B especifica a formação de pétalas; B e C combinados 

determinam estames e a atividade de apenas C resulta na formação de carpelos. O 

modelo também propõe uma regulação negativa entre A e C, e a expressão de B nos 

verticilos 2 e 3 independentemente dos outros fatores. 

Em Arabidopsis, os genes APETALA1 (AP1) e APETALA2 (AP2) 

correspondem à função de A; APETALA3 (AP3) e PISTILLATA (PI) à função de B; 

AGAMOUS (AG) para a função de C (veja Irish, 2010 e Bowman et al., 2012 para 

revisões sobre o tema). 

Posteriormente, foram incorporadas ao modelo as funções D, relacionada à 

identidade de óvulos (Angenent, et al., 1995; Angenent & Colombo, 1996), e E, 

necessária para a formação de todos os órgãos florais. Em Arabidopsis a função D é 

realizada pelo gene SEEDSTICK (STK), em redundância com os genes 

SHATTERPROOF1 (SHP1), SHATTERPROOF2 (SHP2) e AG (Pinyopich et al., 

2003). Já função E é realizada pelos genes SEPALLATA1 (SEP1), SEPALLATA2 

(SEP2) e SEPALLATA3 (SEP3) (Pelaz, et al., 2000) (Fig. 4). 

Além do controle da identidade dos órgãos florais, são também conhecidos 

alguns dos principais mecanismos envolvidos na transição do meristema vegetativo 

para os meristemas reprodutivos, bem como na manutenção de suas identidades. Os 

genes envolvidos neste processo são os chamados de “floral meristem identity genes” 

(genes da identidade meristemática floral), sendo os principais: LEAFY (LFY), AP1, 

CAULIFLOWER (CAL) e FRUITFULL (FUL) (Schultz & Haughn, 1991; Liljegren et 

al., 1999). 
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Figura 4. Representação esquemática do modelo ABC. A combinação dos diferentes 

fatores A, B, C, D e E determinam a identidade de cada órgão floral. 

Existem na literatura diversos trabalhos e revisões sobre o tema. A seguir são 

pontuados alguns dos principais genes envolvidos na determinação e manutenção da 

identidade do meristema floral e suas funções (Blázquez et al., 2006; Irish, 2010): 

 LFY é um regulador chave no estabelecimento da identidade do meristema 

floral. Mutantes lfy são incapazes de produzir flores, enquanto a expressão 

ectópica de LFY é suficiente para induzir a floração precoce. Embora 

também seja expresso em primórdios foliares, este gene é fortemente 

expresso em resposta a sinais de indução floral, sendo uniformemente 

expresso em meristemas que se tornarão meristemas florais. Uma vez que 
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LFY regula o mecanismo de floração através da modulação de uma grande 

variedade de sinais de indução, ele é descrito como um integrador da via 

de floração. LFY codifica um fator de transcrição que induz fortemente a 

expressão de genes como AP1, AP3 e AG; 

 AP1 e CAL são genes da família MADS-box derivados de uma duplicação 

recente ocorrida no ancestral de Brassicaceae, apresentando assim 

sequência e padrão de expressão muito similares em A. thaliana. Ambos 

são regulados positivamente em meristemas logo após a expressão de LFY 

e restringem suas expressões aos verticilos 1 e 2 (sépalas e pétalas) em 

estágios posteriores do desenvolvimento. Duplo mutantes ap1 cal não são 

capazes de transformar seus MI em MF, portanto não produzem flores; 

 AG é um gene MADS-box que desempenha importante papel no 

estabelecimento do crescimento determinado do meristema floral, ou seja, 

especifica o fim do tecido meristemático durante a formação dos carpelos. 

Seu mecanismo de ação se dá pela inibição da expressão de WUSCHEL 

(WUS), um gene responsável pela manutenção de células não 

diferenciadas no meristema; 

 TERMINAL FLOWER 1 (TFL1), embora não seja um gene de identidade 

meristemática floral, está diretamente relacionado à definição da 

arquitetura floral. TFL1 codifica um fator de transcrição que regula 

negativamente LFY e AP1 em meristemas não florais, de maneira a manter 

o crescimento vegetativo indeterminado, prevenindo que a identidade 

floral seja assumida. Mutantes tfl1 apresentam fenótipo oposto àqueles 

observados em mutantes lfy e ap1: meristemas de inflorescência tornam-se 

meristemas florais, sendo que as inflorescências são normalmente 
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reduzidas, com poucas flores, e produzindo uma flor terminal que cessa o 

crescimento da estrutura.  

Embora a maioria das descobertas destes mecanismos tenha sido realizada nos 

modelos Arabidopsis e Antirrhinum, estes parecem não apenas ser relativamente 

conservados em angiospermas, como também ser a base da diversificação floral 

(Theissen & Melzer, 2007). Em uma revisão sobre o assunto, Rijpkema et al. (2010) 

discutem as principais variações do modelo. Resumidamente, segundo os autores, as 

variações encontradas na arquitetura de flores e inflorescências parecem estar mais 

ligadas ao modo como os genes interagem entre si, do que à mudanças na estrutura 

das proteínas as quais codificam. 

Utilizando o conhecimento acumulado acerca destes mecanismos moleculares 

do desenvolvimento floral, podemos agora buscar compreender os processos por trás 

da diferenciação da gema axilar de Passiflora em meristemas que darão origem tanto 

a flores quanto a gavinhas. Para tanto, um bom ponto de partida é o modelo de 

desenvolvimento em Vitis vinifera. Como mencionado previamente, esta espécie, 

assim como espécies de Passiflora, também apresenta gavinhas formadas a partir do 

mesmo meristema que dá origem a estruturas reprodutivas.  

Estudos realizados com Vitis vinifera revelaram a expressão, em gavinhas, de 

genes tipicamente ligados às estruturas florais, como o VFL, VFUL-L e VAP1, 

possíveis ortólogos de LFY, FRUITFULL (FUL) e AP1, respectivamente (Carmona et 

al., 2002; Calonje et al., 2004). Esses dados sugerem duas possibilidades para Vitis: 

(1) existe uma homologia entre gavinhas e inflorescências, e a expressão desses genes 

ocorre por manutenção, em gavinhas, da indução ocorrida em inflorescências, 

possivelmente não possuindo relevância para seu desenvolvimento; (2) essa 
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expressão é independente do processo de floração e possui um papel próprio no 

desenvolvimento das gavinhas. 

Para testar essas ideias, Calonje et al. (2004) verificaram a expressão destes 

genes em plantas germinadas que ainda não haviam entrado em processo de floração. 

Como resultado, observaram que VFUL-L e VAP1 se expressam mesmo na primeira 

gavinha formada pela planta, enquanto VFL não. Esse fato pode indicar que há uma 

função real de VFUL-L e VAP1 para a formação da gavinha, independente do 

processo de floração. 

A transição do estágio juvenil para o adulto, em Vitis vinifera, é marcada pela 

ativação de meristemas laterais, que nas plantas em crescimento vegetativo se 

diferenciam em gavinhas. Contudo, após indução à floração, muitos desses 

meristemas passam a produzir inflorescências. A base molecular do controle deste 

mecanismo pode ser a expressão do gene VFL, uma vez que em inflorescências este 

mantém uma alta taxa de expressão (juntamente com VFUL-L e VAP1), enquanto que 

em gavinhas, sua expressão logo cessa, permanecendo ativos apenas VFUL-L e VAP1 

(Calonje et al. 2004).  

Além disso, em Vitis vinifera, a expressão de VAP1 difere substancialmente de 

AP1 no que se refere à função de gene homeótico da classe A. Enquanto AP1 mantém 

sua expressão apenas nos verticilos de sépalas e pétalas, VAP1 cessa sua expressão no 

verticilo de sépalas logo que este é determinado. Sua expressão se mantém nos ápices 

de pétalas e estames e no carpelo em desenvolvimento, juntamente com VFUL-L 

(Calonje et al. 2004). A co-expressão de VAP1 e VFUL-L contrasta com o que é 

conhecido para Arabidopsis, onde AP1 e FUL exibem padrões de expressão espaciais 

mutuamente excludentes. Uma vez que estes genes tiveram sua origem pela 
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duplicação de um gene ancestral comum, seu padrão de expressão similar pode ser 

reflexo dessa condição ancestral (Calonje et al. 2004).  

Outro grupo de genes com expressão observada durante o desenvolvimento de 

gavinha/inflorescência de Vitis vinifera foram os ortólogos de TFL1, que nesta 

espécie possuem três cópias: VvTFL1A, VvTFL1B e VvTFL1C. Estes genes mantêm 

sua expressão em meristemas da inflorescência e gavinha (neste caso apenas 

VvTFL1A) e cessam quando ocorre a transição para meristema floral. Contudo, estes 

genes também se expressam no meristema apical caulinar e radicular, sugerindo uma 

função na manutenção da indeterminação celular. Outra possível função associada 

seria a do controle da transição da fase juvenil para a adulta (início da produção de 

gavinhas; Carmona et al. 2007). 

Como apontam Zhang et al. (2008) e Yao et al. (2010), genes homólogos 

exibem variações nos padrões de expressão em diferentes espécies, sendo importante 

seu estudo não só nas plantas modelos, mas também em plantas filogeneticamente 

distantes, permitindo assim o entendimento de seu funcionamento, bem como do 

mecanismo do desenvolvimento vegetal. 

Dentro das eudicotiledôneas rosídeas, Vitales é um dos grupos mais basais, 

grupo irmão do clado formado pelas malvídeas (onde se encontra Brassicales, 

representada pelo modelo Arabidopsis) e fabídeas (onde se encontra Malpiguiales, 

grupo ao qual pertence Passiflora), de acordo com a classificação mais recente 

proposta por APG III (2009). Dessa maneira, é esperada a presença de mecanismos 

moleculares mais semelhantes entre Passiflora e Arabidopsis, devido à sua 

proximidade filogenética, embora mecanismos semelhantes entre Passiflora e Vitis, 

que sejam eventualmente diferentes de Arabidopsis, possam ser resultado de um 
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acúmulo de apomorfias ao longo da evolução dos grupos aos quais pertencem 

Arabidopsis (e.g. Brassicaceae, Brassicales, Malvídeas).  

Vitis e Passiflora assemelham-se em termos de desenvolvimento, possuindo 

meristemas que dão origem tanto a flores quanto a gavinhas. Além disso, em 

Passiflora também é registrada a transição nas fases de vida. Gangstad (1938) relata 

que em plântulas de Passiflora incarnata, nos primeiros oito nós, ocorre apenas uma 

gema vegetativa por folha, sendo produzidas gavinhas somente nos próximos nós. Já 

em P. caerulea os primeiros oito a onze nós apresentam unicamente gavinhas e uma 

gema vegetativa, passando também a produzir flores apenas posteriormente. 

Em Passiflora, o ortólogo de LFY foi clonado em P. edulis (PeLFY) e em P. 

suberosa (PsLFY), tendo seu padrão de expressão analisado por Cutri (2009). Assim 

como em Vitis, PeLFY e PsLFY se expressam somente após a transição da fase 

juvenil para a não juvenil, sendo registrada expressão mesmo em ápices caulinares de 

indivíduos adultos que se encontravam fora do período de floração. Esse é um 

indicativo de que PeLFY e PsLFY possam estar participando ativamente da produção 

de gavinhas. Experimentos de hibridização in situ revelaram a expressão desses genes 

durante o desenvolvimento da gavinha, ocorrendo inicialmente no meristema axilar 

de maneira uniforme, antes mesmo da formação do complexo de gemas. Em estágios 

posteriores, a expressão restringe-se apenas à região distal da gavinha Cutri, 2009.  

Esses resultados, somados à falta de mais estudos que abordem o 

desenvolvimento da estrutura complexa presente na axila foliar de Passiflora, tanto 

do ponto de vista anatômico quanto do molecular, nos leva a elaborar algumas 

questões: 1) Como se dá o desenvolvimento das estruturas derivadas do meristema 

axilar em Passiflora? 2) Estariam outros genes tipicamente relacionados à floração 
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participando do desenvolvimento da gavinha? 3) Como ocorre a transição do estágio 

juvenil para o adulto? 

Para responder tais questões, estudamos detalhadamente estes processos nas 

duas espécies de Passiflora utilizadas por Cutri (2009), que representam dois 

morfotipos diferentes, característicos dos subgêneros Passiflora (Passiflora edulis – 

desenvolve unicamente uma flor lateralmente à gavinha) e Decaloba (P. suberosa – 

desenvolve duas flores lateralmente a uma gavinha central). Considerando a 

importância de estudos desse tipo para a compreensão da história evolutiva do grupo, 

neste estudo também são descritos aspectos ontogenéticos da gavinha em 13 outras 

espécies de Passiflora, incluindo representantes de seus quatro subgêneros. 

Assim, a presente tese está dividida em dois capítulos. No primeiro, 

abordamos a ontogenia do complexo de gemas em espécies que possuem diferentes 

morfologias e aspectos do desenvolvimento, bem como abordamos diferenças 

encontradas entre os estágios juvenil e adulto. Como conclusão, sugerimos uma 

diferente interpretação para o desenvolvimento do complexo de gemas. 

No segundo capítulo, investigamos a homologia da sequência de PeAP1, 

possível ortólogo de AP1, e sua expressão em diferentes tecidos de Passiflora edulis e 

de P. suberosa.  

Por fim, em anexo se encontra um relatório de atividades científicas 

desenvolvidas na Wageningen University & Research centre (WUR), junto ao grupo 

Plant Developmental System (PDS), coordenado pelo Prof. Gerco Angenent. Esse 

estágio no exterior foi financiado pela CAPES e faz parte de uma colaboração entre o 

Professor Marcelo Carnier Dornelas (UNICAMP) e o grupo PDS. Durante a 

colaboração, diversos experimentos foram realizados, sobretudo relacionados ao 

papel dos genes MADS-box no desenvolvimento de frutos. 
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alteração na expressão do ortólogo putativo de STM, de modo que o primórdio 

produzido pelo meristema axilar torna-se uma bráctea sem o desenvolvimento de seu 

meristema axilar que dará origem ao meristema floral. 

Em P. suberosa o número de brácteas/bractéolas produzidas varia. Esse fato, 

associado às outras formas de plasticidade encontrada na espécie, sugere uma maior 

flexibilidade dos mecanismos moleculares capazes de regular tais características. Essa 

hipótese é suportada pelo fato de P. suberosa ser uma espécie tetraploide, dispondo 

assim de genoma com maior diversidade de alelos (Snow & MacDougal, 1993; 

Yotoko et al., 2011). 

5. Conclusões 

 O presente estudo apresenta uma nova proposta quanto a ontogenia das 

estruturas presentes na axilar foliar de espécies de Passiflora. Aqui demonstramos 

que a formação do complexo de gemas fundamenta-se na produção de brácteas e 

meristemas associados a partir do meristema axilar, que então se torna o meristema da 

gavinha. Não foram encontradas evidências que suportem a proposta de homologia 

entre flores e gavinhas, sendo mais provável que está seja uma modificação do eixo 

de primeira ordem da inflorescência. 
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5. Conclusões 

PasAP1 apresenta uma grande amplitude de expressão se comparado a seus 

ortólogos em outras espécies nas quais tem a função de determinação de identidade 

meristemática floral e de gene da classe A. Embora seu padrão de expressão se 

assemelhe àquele de genes euFUL e FUL-like, diversos genes euAP1 também 

apresentam domínios de expressão amplos e desempenhando outros papeis. Com base 

nos resultados do presente trabalho, PasAP1 parece desempenhar papel relevante no 

desenvolvimento da gavinha e na manutenção de tecidos com características 

meristemáticas. Futuros estudos de superexpressão/silenciamento poderão fornecer 

maiores informações sobre as funções do gene. 
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Considerações finais 

 

 A proposta inicial deste trabalho foi estabelecer uma descrição detalhada da 

ontogenia do complexo de gemas, bem como averiguar a expressão de PasAP1 

durante o desenvolvimento de tal estrutura. Dado que o desenvolvimento da gavinha 

é relacionado ao estágio de vida da planta, consideramos de fundamental importância 

incluir os diferentes estágios de vida da planta na análise. Inicialmente selecionamos 

duas espécies de Passiflora (P. edulis e P. suberosa) pois, além de já terem sido 

investigadas anteriormente quanto ao desenvolvimento e quanto à expressão do 

ortólogo de LFY, também apresentam dois modelos diferentes de desenvolvimento, 

apresentando uma e duas flores, respectivamente.  

 Uma vez que mais material se tornou disponível para análise, provenientes do 

projeto de doutorado de outros integrantes de nossa equipe, resolvemos ampliar o 

estudo de desenvolvimento e, assim, foi mais clara a percepção de que o 

desenvolvimento dos meristemas “adicionais” do complexo de gemas, ou seja, a 

subdivisão do meristema axilar nos meristemas florais e no da gavinha, passa na 

realidade por um estágio onde o meristema axilar produz brácteas e seus meristemas 

axilares associados. Esses meristemas nas axilas das brácteas, por sua vez, produzem 

bractéolas. Assim o que normalmente é considerado como a presença de 3 brácteas na 

realidade trata-se de uma bráctea e duas bractéolas. Será interessante reavaliar 

diversos trabalhos existentes sob essa nova perspectiva. 

No que se refere à expressão de PasAP1, dada a função de AP1 de 

Arabidopsis no estabelecimento da identidade de meristema floral, nossa hipótese 

inicial era a de que PasAP1 deveria se expressar apenas na região do meristema axilar 

que daria origem às flores, e não na região que se tornaria o meristema da gavinha. 
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Nossos resultados, no entanto, demonstram uma grande amplitude de expressão desse 

gene, presente não só em meristemas florais, mas também em meristemas 

vegetativos, folhas e tecido procambial. Mesmo nas flores, PasAP1 não fica restrito 

aos verticilos do perianto, mas encontram-se também em estames e carpelos. Essa 

expressão é muito semelhante ao ortólogo de AP1 em outras eudicotiledôneas 

nucleares e, sobretudo, a genes FUL-like, presentes em angiospermas não-

eudicotiledôneas nucleares. 

Futuros estudos de perda e ganho de função de PasAP1, bem como estudos da 

expressão de outros genes, como o ortólogo de FUL e de TLF1, podem elucidar 

muitas das questões referentes ao estabelecimento da arquitetura da inflorescência em 

Passiflora, bem como do real papel de PasAP1 para o desenvolvimento da gavinha.




