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S1 

Essa noite eu vou falar um pouco sobre o trabalho que meu grupo de pesquisa vem 

desenvolvendo nos últimos anos e o foco é na diversidade de angiospermas. Eu 

quero refletir sobre essa diversidade por uma perspectiva do desenvolvimento – 

como ela é formada, e por uma perspectiva funcional –questionando por que ela é 

formada, por que a diversidade existe, e também por uma perspectiva evolutiva. 

Então, se você ligar essas questões, você pode pensar em como e por que o sistema 

se tornou o que é.      

S2 

A grande diversidade de angiospermas não é uma ideia nova; é algo que muitas 

pessoas vêm analisando há muito tempo. Este aqui é Darwin: ele foi muito atento ao 

observar essas coisas. Ao escrever a Hooker em 1879 ele disse: “O rápido 

desenvolvimento de todas as plantas superiores em tempos recentes é um mistério 

abominável”. O que ele quer dizer por “O rápido desenvolvimento de todas as 

plantas superiores em tempos recentes” é a enorme radiação de espécies de 
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angiospermas. Deixe-me mostrar como é isto.  

S3 

Se você pensar no reino animal – e eu não sei o quanto de filogenia vocês já 

cursaram até agora; o quanto disso vocês viram antes – mas essa é uma árvore 

filogenética do reino animal. Só para orientá-los, nós estamos aqui embaixo nos 

cordatas, perto da estrela-do-mar, o que é uma surpresa para muitas pessoas! Esses 

são os três maiores grupos do reino animal. 

Tudo o que vocês veem aqui são 30 ou 40 filos, divididos por simetria corporal, todos 

os quais surgiram nos registros fósseis durante a explosão cambriana (há 500 

milhões de anos). Todos esses grupos são ancestrais, e muitos deles são ricos em 

espécies. Nem todos; os artrópodes são, de longe, o mais rico em espécies, isto é, os 

insetos e muitos outros grupos têm um número de espécies na escala de 5 a 6 

dígitos. Então nós temos uma grande divergência de espécies distribuídas pela 

árvore, por muitos filos, todos os quais surgiram há muito tempo. Comparando com 

o que se observa no reino vegetal…  

S4 

...as coisas são muito diferentes. Depende de como você divide as coisas, mas temos 

basicamente dez grandes arquétipos de plantas, mostrados aqui na árvore, e o mais 

recente deles, as plantas com flores – as angiospermas – surgem apenas há 130 

milhões de anos nos registros fósseis. Essa datação é confirmada também por 

técnicas moleculares, portanto há 130 a 150 milhões de anos ocorreu a origem das 

angiospermas. Este é um arquétipo recente – todos os maiores arquétipos anuais já 

estavam presentes por 350 milhões de anos antes do surgimento das angiospermas. 

O restante dos arquétipos vegetais também são muito mais ancestrais do que as 

angiospermas. Elas são muito recentes, são realmente novas. Além de serem 

recentes, elas são o único grupo nessa árvore que se assemelha a um grupo rico em 

espécies.           

S5 

Então se contarmos o número de espécies nesses grupos, você verá que as 
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angiospermas têm mais do que uma ordem de grandeza em número de espécies do 

que qualquer outro grupo. Esse número é controverso – poderia ser até 400.000, 

poderia ser tão pouco quanto 200.000. As samambaias contêm 12.000, as briófitas 

12.000, e olhem as coníferas aqui com 700. Então, em termos de números de 

espécies elas podem ser novas, podem ser recentes, mas elas são incrivelmente ricas 

em espécies. Essa é a pergunta que Darwin fez: “Como as angiospermas podem ter 

surgido 300.000 espécies em tão pouco tempo, enquanto que outras plantas 

parecem não ter optado para esta magnitude de especiação?” Existem muitas 

formas de pensar sobre esta pergunta...      

S6  

...você pode pensar no que faz as angiospermas serem diferentes de outras plantas, 

no que as faz bem-sucedidas como um grupo, mas – no final – nós achamos que ao 

pensar no que as faz ricas em espécies deve-se considerar suas flores – e existem 

duas razões para isso. 1) O que eu mostro aqui é que nas flores é onde se percebe a 

grande maioria – certamente muito – da variação morfológica. Vocês identificaram 

muitas famílias de plantas essa semana, e viram que muito da variação está na 

forma das flores, número e tipos de partes florais – é onde vemos muita dessa 

diversidade, mas na verdade o maior motivo para pensar em flores quando 

pensamos em número de espécies é o seguinte...   

S7 

...para gerar espécies é preciso dividir a população em pequenos grupos 

reprodutivamente isolados. Quase tudo que eu poderia dizer sobre o porquê das 

angiospermas serem bem-sucedidas seria aplicado também às coníferas. As 

coníferas são extremamente bem-sucedidas, elas ocupam um terço da superfície 

terrestre, distribuídas em florestas de tundras da América do Norte e Europa, pelo 

norte da Rússia... Existe um número enorme de indivíduos, uma enorme biomassa, 

mas pouquíssimas espécies. Elas são muito bem-sucedidas, mas não se dividem. As 

angiospermas, por outro lado, se dividem em subgrupos reprodutivos isolados, os 

quais eventualmente nós chamamos de espécies, e o isolamento reprodutivo das 

angiospermas é adquirido  pelo recrutamento de animais polinizadores. Então, ao 
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existir algo que tem preferências, e comportamento, e que dispersa seus gametas 

para você, você pode efetivamente ser dividido em pequenos grupos distintos que 

correspondem às preferências e aos comportamentos dos diferentes polinizadores. 

Ao recrutar animais como vetores de polinização, as angiospermas inventaram, 

essencialmente, o potencial para a especiação rápida. Nós focamos nisso em meu 

grupo de pesquisa; nessa interação entre a flor e o animal que a poliniza, e como 

essa interação se desenvolve, evolui e opera. Existe uma boa razão prática pra 

pensar nisso também...     

S8 

… Nós gostamos das razões básicas, esotéricas, mas também há uma razão prática 

nos tempos atuais que é, claro, que existem muitas plantas na agricultura cujas 

produtividades dependem de polinização animal. Você pode argumentar que em 

tempos de preocupação global com a alimentação, talvez limões não sejam a coisa 

mais importante, mas culturas produtoras de óleo, como canola, dependem muito 

da polinização para a produtividade, e as leguminosas, como fava, que é um cultivo 

britânico, tem um grande mercado para a alimentação humana e de animais, e vem 

sofrendo muito recentemente com a baixa polinização que nós achamos ser 

resultante da diminuição de polinizadores. Então a produtividade de legumes, 

sementes oleaginosas e também em frutíferas sofre se há um número insuficiente 

de polinizadores. Portanto, compreender essa interação – como ela funciona, como 

é estabelecida, como ela se modifica – é talvez algo útil que podemos fazer para 

entender e ajudar a proteger a segurança alimentar. O que eu gostaria de fazer hoje 

é apresentar a abordagem que nós seguimos no meu laboratório para compreender 

esses problemas.                

S9 

É uma tripla abordagem, e eu quero fazer isso de forma a ajudá-los talvez a iniciar 

uma discussão sobre carreiras e fazê-los pensar sobre carreiras, pois o trabalho que 

nós fazemos é bastante multidisciplinar, é muito colaborativo. Uma das coisas que 

imagino ter aprendido na minha carreira é que não se pode saber tudo, mas você 

pode conhecer muitas pessoas, e as pessoas que você conhece – entre elas – podem 
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saber muitas coisas úteis. Eu vou mostrá-los como nós desenvolvemos essas 

abordagens. 

A minha experiência está em algum lugar aqui... eu me formei em Biologia Vegetal e 

Ambiental pela Universidade de St. Andrews - muito tempo atrás! - e foi sobre o final 

evolutivo funcional das coisas, mas foi basicamente um título em biologia de plantas. 

Eu decidi que que queria aprender biologia do desenvolvimento e um pouco de 

genética molecular, então fiz doutorado em desenvolvimento molecular. Aqui foi 

onde, eu acho, obtive meu treinamento básico e onde começamos: nós tentamos 

encontrar características florais passíveis de serem separadas de acordo com o 

desenvolvimento, para entender como elas são estabelecidas.  

Mas isso gera frustrações depois de um tempo – se você dá palestras explicando 

detalhadamente como sua característica é formada mas não qual a função dela, 

você percebe que as pessoas sempre acabam perguntando para que ela serve. Por 

isso nós começamos a desenvolver trabalhos funcionais há uns dez anos, para tentar 

compreender como essas características afetam o comportamento do polinizador, e 

como elas funcionam para fazer da planta uma produtora de sementes bem-

sucedida. Portanto temos também uma perspectiva funcional... – aquela seria a 

pergunta “como” e esta é a pergunta “por quê” – então se você quer entender como 

e por que algo acontece então você tem a chance de unir as duas em uma pergunta 

sobre como isso se modifica. 

Se você olhar aqui neste final você verá uma característica que se modifica nestes 

dois pontos desta árvore filogenética e você pode perguntar, “Como essa 

modificação está acontecendo? Qual é a base molecular para isso?” e você pode 

perguntar, “Por que essa modificação acontece? Qual é a sua função adaptativa? 

Houve uma mudança no tipo de polinizador, ou modo de polinização neste ponto? ” 

Então nós ligamos essas três coisas em um círculo. Agora eu vou falar do nosso 

trabalho no laboratório – não por sistemas, mas pelas três abordagens, então eu vou 

falar sobre os trabalhos de desenvolvimento...      
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S10 

…usando um pouco do trabalho que temos desenvolvido em flores iridescentes; 

flores que mudam de cor quando você muda o ângulo por onde você olha para 

elas...  

S11 

...eu vou falar sobre o estudo funcional que fazemos observando flores manchadas; 

aquelas que têm manchas que ajudam na atração de polinizadores... 

S12 

...eu então eu vou voltar à característica que venho trabalhando desde o meu 

doutorado, que é a textura da superfície da pétala, e falar sobre o trabalho evolutivo 

que temos desenvolvido sobre isto. Então começando com o desenvolvimento... 

S13 

... eu disse que isso foi o que eu decidi fazer... 

S14 

...no meu doutorado porque eu queria desenvolver técnicas de genética molecular. 

Então eu fiz o doutorado no John Innes Centre, trabalhando com esta característica 

aqui, que é a forma das células da epiderme da pétala. Então eu aprendi bastante 

sobre genética do desenvolvimento... 

S15 

...com esta senhora – esta é Cathie Martin, no John Innes Centre. Ela foi a primeira 

pessoa a me ensinar coisas que eu não sabia: sobre como lidar com genética 

molecular e biologia do desenvolvimento. Eu não vou falar sobre o trabalho que eu 

desenvolvi com a Cathie...  

S16 

...Eu vou falar sobre o trabalho que nós estamos fazendo atualmente com flores 

iridescentes. A espécie que eu vou usar como modelo nessa aula é esta flor aqui, 

chamada Hibiscus trionum. Talvez um dos outros temas que eu gostaria de abordar 
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esta noite é que há 10 anos, eu acho, um seminário como este estaria repleto de 

palestras sobre Arabidopsis porque esse era o único sistema como o qual era 

possível realmente estudar genética funcional; algumas outras culturas talvez, mas 

em menores proporções. Mas como as técnicas e ferramentas mudaram, como o 

sequenciamento se tornou mais barato e acessível, é possível fazer quase qualquer 

coisa com quase qualquer planta. Não há motivos reais para não trabalhar com a 

grande diversidade de plantas que lhes foram apresentadas nesta semana – elas 

estão todas disponíveis, são todas acessíveis, só é preciso um pouco de persistência 

e você pode fazer as coisas acontecerem. 

Este é o nosso modelo para esse sistema: o Hibiscus trionum tem pétalas brancas 

com a base vermelha (aqui é a base da pétala). O vermelho é pigmento: 

simplesmente antocianina, como observado em qualquer outra flor vermelha, mas 

se você olhar mais perto na região vermelha, ela contém algo como “óleo em poça 

d’água” – um brilho oleoso. Você pode ver amarelo, azul e verde, e se você mover a 

flor, as cores mudam. Isso é iridescência: quando algo muda de cor quando se muda 

o ângulo por onde se observa, nós dizemos que é um efeito de cor iridescente. Em 

flores, isso não é algo em que as pessoas pensaram muito anteriormente.  

Ao olhar na junção entre as regiões branca e vermelha da pétala... no microscópio de 

varredura, aqui é a região branca e aqui a vermelha. Você pode ver que há uma 

diferença na textura da superfície – cada uma dessas células na região vermelha é 

coberta por uma camada irregular de cutícula, e a região branca contem cutícula lisa. 

Isso se torna importante para explicar o efeito. Deixem-me mostrar alguns outros 

exemplos. As pessoas, nesse ponto, normalmente dizem “eu nunca percebi antes 

que as flores são iridescentes!”      

S17 

Aqui é mais uma flor que acabou de florescer. Essa é a variedade de tulipa chamada 

“Rainha da Noite”, e novamente contendo pigmento roxo, mas você pode ver as 

cores azul, amarelo e verde.   
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S18 

E essa aqui... É comum que flores iridescentes sejam mais fortemente iridescentes 

na região ultravioleta do espectro, que é o espectro que insetos podem ver e nós 

não. Isso é somente um amarelo muito brilhante para nós ... 

S19 

...mas na verdade se mudarmos o ângulo com o qual olhamos para esta superfície 

você pode ver a mudança de cor quando ela reflete diferentes comprimentos de 

onda em diferentes ângulos.   

S20 

Esse é um fenômeno que é na verdade bastante comum. Uma das coisas que temos 

feito nos últimos anos é tentar catalogar quantas dessas 300-400.000 espécies 

apresentam iridescência – eu ainda não tenho um número, mas posso afirmar que a 

iridescência está amplamente distribuída em angiospermas; você pode vê-la em 

todos os grandes grupos de plantas com flores, e nós encontramos espécies que 

produzem flores iridescentes com o mesmo mecanismo básico.    

S21 

O mecanismo é surpreendentemente simples – se você é um físico! – mas é 

surpreendentemente difícil para nós entendermos. Aqui é a tulipa e aqui um CD, que 

também é iridescente; se você movê-lo você verá cores diferentes. Se você olhar o 

CD no microscópio eletrônico de varredura, estas são as ranhuras de dados. As 

ranhuras são espaçadas na frequência exata para que quando a luz branca atingir a 

superfície, ela receba interferência construtiva e interferência destrutiva em 

diferentes ângulos. O que isso significa é que toda a luz vermelha é enviada para 

uma direção e luz azul para outra, e você vê o CD mudando cores ao movê-lo. 

Na verdade o que você está vendo aqui, no topo do “b”, é uma réplica transparente 

desse CD - se você pressionou o CD em uma cera dental, retirou a película, adicionou 

uma resina epóxi transparente e retirou-a em seguida. Com isso, temos uma réplica 

transparente da superfície do CD, e é isso que acontece ao iluminá-lo com luz 
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branca; você vê cores diferentes sendo produzidas. Se você olhar para a tulipa com a 

mesma ampliação, a cutícula produz cristas e depressões na mesma frequência do 

que o CD. E mais uma vez, esta é uma réplica de resina transparente da superfície da 

tulipa - que não produz cor tão bem quanto o CD, pois a tulipa não é regular; você 

pode ver pequenas e grandes cavidades - isso porque a curvatura das pétalas reduz o 

efeito de interferência, mas não é ruim em produzir cores. Este é o material 

transparente que produz azul e amarelo apenas devido à estrutura da superfície da 

tulipa. Essa estrutura é chamada de rede de difração, e os físicos sabiam tudo sobre 

isso antes de olharmos para nossas pétalas.  

S22 

E então – foi aqui que eu iniciei minha próxima colaboração e aprendi várias 

habilidades sobre as quais eu não sabia nada – este é meu colaborador, Ulli Steiner, 

que é físico. Quando eu lhe mostrei estas imagens ele disse: "Sim, isso é rede de 

difração - tão óbvio, você não sabia?" Este é um tema comum quando você começa 

a colaborar com diversas áreas! As pessoas dizem, "Sim! É claro que nós sabíamos 

disso!" Você pode aprender muito apenas conversando com pessoas que sabem 

coisas diferentes de você. Então, o que o Ulli pode fazer por nós... 

S23 

É nos ajudar a medir e caracterizar as propriedades ópticas das superfícies que 

observamos. Aqui temos uma caracterização óptica da tulipa, projetada de forma a 

fazer sentido para um biólogo! O que você está vendo aqui são comprimentos de 

onda - azul nesse lado e vermelho nesse lado - e refletividade percentual, aqui em 

cima, e cada uma dessas curvas representa uma única flor: essa curva roxa é uma 

flor que reflete maior parte da luz na região azul/roxa do espectro, então ela seria 

azul para você. Essa curva amarela é a flor que reflete a maioria da luz por aqui, 

então ela seria amarela para você. Mas, na verdade, todos esses espectros de 

reflectância provêm da mesma tulipa, e tudo o que fizemos foi variar o ângulo com o 

qual coletamos a luz saindo. Assim podemos medir a iridescência de diferentes 

formas como essa, utilizando técnicas que os físicos nos oferecem, para que 

possamos registrar iridescência. 
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S24 

Se você buscar na literatura o que se sabe sobre como se produz cores usando este 

tipo de estrutura, você encontrará muita informação sobre o assunto em animais. O 

conhecimento sobre iridescência e cor estrutural (cor produzida sem pigmento) em 

borboletas, pássaros, aranhas e besouros existe há muito tempo, e alguns casos 

podem ser realmente surpreendentes. Esta borboleta azul, a borboleta Morpho, é 

um bom exemplo: essa borboleta não tem nenhum pigmento azul. Ela tem um 

pigmento marrom na região posterior, que absorve luz - você acha que aparenta azul 

porque ela contém uma estrutura na superfície que reflete luz azul a partir de um 

material transparente, de uma forma bastante seletiva e muito intensa, de volta à 

pessoa que está observando. Portanto, ela aparenta azul mesmo que não haja 

nenhum pigmento azul. 

A literatura sobre esse assunto em animais é interessante porque ele se encaixa em 

duas categorias básicas. Zoólogos gostam de estudar física, eles olham para a 

estrutura e explicam como ela interfere com a luz de forma a produzir cor, e 

também estudam ecologia comportamental para descobrir para que servem as 

coisas – borboletas Morpho parecem ser desta cor para que possam encontrar um 

companheiro a uma milha de distância na floresta amazônica; elas são pouco 

frequentes e dispersas, e o dossel é bastante denso, porém elas refletem tanta luz e 

são tão marcantes que é possível identificá-las de longe. 

Existem vários trabalhos sobre o que tudo isso significa em termos de sinalização, 

mas não sobre como isso é desenvolvido, o que é - na minha opinião - a questão 

mais interessante: como um organismo vivo produz, a partir de material biológico, e 

com uma estrutura em nanoescala tão precisa que resulta em um efeito óptico para 

efetivamente atrair parceiros ou ser polinizado? A biologia do desenvolvimento não 

explora isso, o que me parece ser uma falha, e isso parece na verdade ser uma 

oportunidade para quem trabalha com plantas chegar lá primeiro e explicar como 

funciona. 
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S25 

Nós temos utilizado a nossa rede de difração, a cutícula, para explorar como isso 

ocorre; como essa estrutura é formada. Só para relembrá-los, a cutícula é secretada 

na superfície da célula. Aqui estão as células; aqui a parede celular; e a cutícula, que 

é composta de monômeros de cutina e cera, secretadas através da membrana 

celular e da parede celular em monômeros, e polimerizados aqui na superfície da 

epiderme em cutícula, que pode ser dividida em camadas, e com frequência há cera 

secretada no topo. A rede de difração não é composta pela cera – pois ela nunca é 

regular o suficiente - é o conjunto todo, basicamente, dobrado assim em forma de 

onda que gera essas cristas. 

Então pensamos em como é possível produzir isso de uma forma padronizada e - 

você pode pensar sobre isso de várias maneiras complicadas -, mas nós tentamos 

simplificar, por isso começamos com o modelo mais simples que pudemos imaginar. 

S26 

Esse é o meu modelo simples para uma célula com uma cutícula no topo. Esta é a 

célula, e esta é a cutícula. A cutícula eu vejo como um tipo de cobertura em cima de 

um pudim ou um bolo de melaço - é amorfo, viscoso, pegajoso, e um tanto lento. Se 

você mover o bolo ou o fizer crescer, a cutícula tem de acompanhar – a cobertura 

tem que acompanhar - essa é a ideia! 

S27 

Aqui nós voltamos às células. Essa é uma célula, e a célula produziu cutícula, e ela 

não cresce de forma regular – ela cresce anisotropicamente ... 

S28 

...mais em uma direção do que em outra. A cutícula, porém, continua a ser 

secretada, provavelmente um pouco mais devagar do que o crescimento da célula – 

passa por uma pequena fase de latência - é amorfa e viscosa, e se expande como um 

tipo de bolha, a qual está experimentando estresses.  
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S29 

A cutícula enfrenta ao mesmo tempo uma tensão de estiramento para fora, para 

igualar ao comprimento da célula, e tensão de compressão para dentro ao mesmo 

tempo. E quando isso acontece ... 

S30 

... forma-se um conjunto de dobras que são os picos da rede de difração. Se você 

não acredita que isso possa ser tão simples, puxe um pedaço de filme plástico, onde 

as mesmas tensões serão aplicadas, e você também irá observar a formação de 

picos. Então, no nosso modelo simples de como formar uma rede de difração - tudo 

o que você precisa fazer - é controlar a quantidade de cutícula produzida e o 

momento em que é produzida em relação ao crescimento anisotrópico da célula. Se 

você acertar isso, você produz a rede de difração - e eu não preciso me preocupar 

com mecanismos complicados para explicar como a cutina atravessa a parede 

celular no lugar certo e na hora certa. Essa é a ideia. 

Uma vez que você tem um modelo, é preciso testá-lo. 

S31 

O primeiro teste é simplesmente verificar se o que observamos corresponde à nossa 

ideia. Não é muito fácil de ver, mas o que temos aqui é simplesmente o crescimento 

das células nas pétalas de hibisco. Dividimos o crescimento da pétala em cinco fases. 

Aqui temos somente uma foto das fases 1, 2 e 3 porque nesses três estágios não é 

possível diferenciar as células vermelhas das brancas; eu não posso dizer quais 

apresentarão rede de difração e quais não. Porém, na fase 4 e na fase 5 é possível 

distingui-las claramente pois as células que apresentarão rede de difração começam 

a se alongar anisotropicamente - elas crescem principalmente no plano Y e as células 

- não dá pra vê-las muito bem aqui - da região branca da pétala que não 

apresentarão rede de difração, crescem no plano Z, basicamente para sua direção na 

tela. Então nós temos o crescimento anisotrópico diferencial dos dois tipos de 

células na fase 4, e mais acentuado na fase 5. Agora, isso corresponde ao 

 12  



    

desenvolvimento da rede de difração? 

S32 

Aqui são as cinco fases da flor de hibisco - aqui são as células que não podemos 

distinguir; e aqui é a primeira vez que encontramos células alongadas que 

apresentarão rede de difração - onde você pode ver os picos; e aqui é a fase 5. Aqui 

é uma análise – um tipo diferente de análise - do efeito iridescente, e certamente ele 

começou com o crescimento anisotrópico. 

Os dados que observamos corresponde ao nosso modelo, e agora temos que testá-

lo. É aí que o trabalho se torna complicado, porque estamos trabalhando com 

espécies de plantas não modelo. Portanto, temos de pensar como abordar o 

assunto, e há muitas formas diferentes de abordagem. O que estamos fazendo é um 

tipo de transcriptoma comparativo entre células com e sem rede de difração, ou 

também entre as fases de desenvolvimento. Mas também utilizamos a chamada 

abordagem do gene candidato. Se temos uma ideia de como cutícula é produzida em 

um sistema modelo, podemos nos perguntar o que esses genes estão fazendo em 

um organismo não modelo. O indício que temos... 

S33 

... provém do trabalho em Arabidopsis desenvolvido pelo grupo de Asaph Aharoni do 

Instituto Weizmann, em Israel. Ele isolou um conjunto de fatores de transcrição, 

chamados genes SHINE, que pertencem à família AP2, se você conhece os fatores de 

transcrição! Os genes SHINE em Arabidopsis estão envolvidos na produção de 

cutícula. Eles basicamente iniciam a expressão de genes das enzimas de síntese de 

monômeros de cutina. Portanto, se esses genes não estão presentes, não se obtém 

cutícula. Existem três genes SHINE em Arabidopsis, e se você superexpressá-los - 

aqui é a superexpressão de um dos genes SHINE em uma folha de Arabidopsis – você 

irá observar picos de cutícula nas células. Dessa forma você pode, por 

superprodução de cutícula, imitar o efeito que observamos na pétala de hibisco. Nós 

temos então que clonar os genes SHINE de hibisco. Mas seu genoma não foi 

sequenciado, e não existe ninguém trabalhando nessa área, portanto não é tão 
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trivial saber o que você está procurando. Então, recorremos à outra nova 

ferramenta. 

S34 

Temos que começar fazendo uma espécie de abordagem filogenética com a família 

de genes de interesse, porque quando eu começo um projeto como esse, a primeira 

pergunta que eu preciso responder é: quantos genes eu estou procurando? Eu não 

tenho ideia de quantos o hibisco tem: um ou vinte genes SHINE; só porque 

Arabidopsis tem 3, não significa que o hibisco também terá 3. A segunda pergunta é 

como estes genes se diferenciam uns dos outros e como posso ter certeza que irei 

encontrá-los no genoma. Aqui temos uma análise filogenética das sequências de 

todos os genes da família SHINE publicados e assim aprendemos, por exemplo, que 

existem dois grandes eventos de duplicação aqui na base do que chamamos 

dicotiledôneas, gerando portanto 3 principais clados de genes SHINE em 

dicotiledôneas, o que é um bom ponto de partida. 

S35 

Isso, porém, não é sempre tão simples; assim, aqui estão os genes de Arabidopsis 

que foram mapeados e há três deles. Em Arabidopsis o gene SHINE A foi perdido e o 

gene SHINE B duplicado, então você não pode apenas avaliar em grande escala. Você 

tem que olhar minuciosamente em uma família e ordem de maneira específica 

quantos genes são previstos. 

S36  

A resposta em hibisco é que prevemos dois: SHINE A e SHINE B. Clados SHINE C não 

existem na ordem em que o hibisco se encontra, por isso sabemos com confiança 

que não procuramos SHINE C. Podemos então realizar PCR para identificar esses 

genes, mapeá-los na filogenia e certificar que eles se encaixam. Mais uma vez, essas 

ferramentas são novas para mim, não são coisas para as quais eu fui treinada. 

S37 

Portanto, nós temos mais uma vez uma colaboração com Sam Brockington, que é 
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sistemata e tem sido muito útil no meu laboratório, nos ajudando a desenvolver 

ferramentas para estudar famílias de genes em sistemas não modelo. 

S38 

Uma vez que temos os nossos genes, podemos basicamente utilizar genética 

molecular padrão, então aqui temos o PCR quantitativo em tempo real (qPCR). 

Estamos observando as 5 fases que eu descrevi anteriormente em hibisco: roxo e 

branco. A fase... a região que vai ter rede de difração e a que não vai ter, e você vê 

que este gene SHINE é expresso no roxo, que apresentará rede de difração, na fase 

3, um pouco antes de a rede de difração aparecer, e é mais fortemente expresso no 

estágio 4, quando a rede realmente se desenvolve. Portanto, esse gene é um bom 

candidato a ser o gene que regula a síntese de cutícula, na hora certa e no lugar 

certo para produzir a rede de difração. A próxima coisa a fazer é testar a 

funcionalidade e isso significa trabalho com transgênicos. Mais uma vez temos que 

desenvolver as ferramentas, e temos desenvolvido protocolo de transformação de 

hibisco e estamos no momento - eu ainda não tenho os dados para mostrá-los – 

trabalhando com o tempo e nível de expressão destes genes para ver se ao 

manipulá-los podemos alterar o desenvolvimento da rede de difração. É possível 

contornar esses problemas de desenvolvimento em espécies não-modelo utilizando 

basicamente a mesma ferramenta utilizada em Arabidopsis, adicionando um pouco 

de sustentação filogenética para ter certeza de que você está procurando a coisa 

certa no lugar certo. 

S39 

Eu acho que por ora isso é tudo o que eu quero falar sobre desenvolvimento. Eu vou 

continuar e falar sobre o aspecto funcional, porque eu realmente estou tentando 

mostrar como podemos combinar essas coisas. 

S40 

E para a história funcional eu vou usar uma característica diferente que são as 

manchas encontradas nas pétalas de muitas, muitas flores. Diversas flores em 

diversas famílias de plantas apresentam manchas em suas pétalas, e elas podem ser 
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grandes manchas na base, ou podem ser pintas como na dedaleira. Elas podem estar 

presentes em todas as pétalas ou apenas em algumas delas e apresentam funções 

diversas e muito debatidas. A espécie que escolhemos para trabalhar agora é um 

tipo de margarida. 

S41 

Esta é a nossa margarida: Gonteria diffusa. É uma margarida sul-africana que cresce 

na região do Cabo, e nós a escolhemos porque suas manchas são um pouco mais 

complexas do que a maioria, o que gera um problema de desenvolvimento bastante 

interessante. Só para relembrar, eu tenho certeza que vocês sabem disso depois 

desta semana, mas isso não é uma flor, é uma inflorescência em capítulo, contendo 

flores radiais assimétricas bilaterais, flores do disco radialmente simétricas no centro 

e especialmente em Gorteria algumas das flores radiais, 2 ou 3 normalmente, 

desenvolvem essas grandes manchas pretas. Esse é o polinizador, uma mosca da 

família Bombyliidae que parasita abelhas chamadas megapalpas, e a polinização aqui 

funciona como as margaridas fazem em nosso jardim em casa, o capítulo da Gorteria 

se fecha à noite, e quando isso acontece a mosca refugia-se nela, e quando a flor se 

abre pela manhã, a mosca-macho sai primeiro e voa em torno do capítulo vizinho à 

procura de fêmeas para acasalar. Se houver algum ponto preto, o macho se 

aproxima à procura de fêmeas e assim as flores são polinizadas, portanto essa é a 

base da história da polinização nesse sistema. 

S42 

Eu disse que a mancha era um tanto complicada porque ao imitar uma mosca fêmea 

ela provavelmente precisa ser um pouco melhor do que apenas um borrão de 

pigmento escuro. A morfologia da mancha aqui é bastante complexa. Temos esses 

pontos brancos que supostamente imitam o brilho nas asas da mosca fêmea e essas 

grandes papilas elevadas que lhes conferem uma aparência em 3D e, muitas vezes a 

flor inteira é elevada em relação ao plano do capítulo para torná-la mais visível. 

S43 

E nós temos realizado um estudo  padrão de desenvolvimento para descobrir como 
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essas estruturas são formadas. Por exemplo, eu sei com uma certeza razoável como 

elas são espaçadas em torno do capítulo. As flores manchadas são as primeiras 2 ou 

3 flores a se desenvolver, assim a margarida tem com frequência um meristema 

bidirecional, as flores radiais se desenvolvem nessa ordem. As flores radiais se 

desenvolvem para baixo e aquelas com as manchas são as primeiras duas ou três 

que podem desenvolver, é possível vê-las aqui, se desenvolvendo para fora e, 

porque sabemos que se pode prever a partir do padrão qual será a próxima flor a 

formar uma mancha... 

S44 

...nós pudemos realizar estudos de transcriptoma diferencial, para identificarmos 

quais serão as flores manchadas e quais serão as não-manchadas exatamente nesta 

fase, sequenciar todo o transcriptoma - tudo o que é expresso em cada um desses 

fenótipos - e avaliar o que é diferente. Por exemplo, há cerca de 2000 genes 

diferencialmente expressos nas flores manchadas comparadas com não-manchadas 

e então podemos usar isso como um pool inicial para identificar genes que possam 

estar envolvidos na formação da mancha. 

S45 

Aqui temos alguns genes, este aqui é um gene que pensamos estar envolvido na 

formação de papilas, você verá que ao expressá-lo transgenicamente em um tecido 

que normalmente não produz papilas, elas serão formadas; assim, aqui são os 

tecidos que expressam o gene e os tecidos que não, portanto esse é um bom 

candidato e estamos contentes com ele. 

S46 

Este é um gene regulador da síntese de antocianina, um fator de transcrição que 

ativa a produção de pigmentos, e essas são flores manchadas em estágios precoce e 

avançado. Essas são flores não-manchadas nos mesmos dois estágios e você pode 

ver grande expressão diferencial nas flores manchadas. Estamos começando a 

compreender melhor o desenvolvimento, como isso é formado. Eu realmente queria 

usá-lo... 
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S47 

...para falar sobre o estudo funcional que fazemos. O nosso trabalho funcional é 

principalmente realizado em laboratório, nós fizemos um pouco de trabalho de 

campo e eu vou voltar nisso, mas o que fazemos no laboratório é perguntar como as 

características que trabalhamos afetam o comportamento do polinizador em um 

ambiente controlado. Nós fazemos isso utilizando uma instalação de baixa 

tecnologia, aqui temos o que chamamos de uma arena de voo, que é uma caixa de 

madeira compensada com uma tampa de acrílico e um tubo. O tubo tem buracos 

onde colocamos placas usadas como portas e compramos uma colônia de abelhas 

mamangavas. Esta é Bombus terrestris, a mamangava-da-cauda-amarelo-claro, que 

é vendida em colônias como esta para polinização em estufas, por isso, se você é 

produtor de tomate ou de morango, e você cultiva suas plantas em uma estufa, você 

deve comprar uma caixa de abelhas como essas para garantir que elas serão 

polinizadas. Nós as compramos, conectamos a colônia com a arena de voo pelo tubo 

e controlamos quem entra e quem sai. A rainha e as larvas ficam aqui dentro, e 

como fariam na natureza, as operárias saem à procura de alimentos, por isso temos 

que convencê-las de que este é o exterior. Elas nunca estiveram fora da caixa, 

portanto nunca viram uma flor ao chegarem no laboratório. 

S48 

Esse experimento é mais um dos projetos colaborativos multidisciplinares. Eu não 

procuro intencionalmente as fotografias mais estranhas dos meus colaboradores, 

mas algumas delas saíram assim. Esse é Lars Chittka, professor em visão e cognição 

de insetos em Queen Mary, Londres. Ele é um excelente psicólogo comportamental 

que nos ajudou a desenvolver a instalação no laboratório para que pudéssemos 

explorar o comportamento do polinizador. 

S49 

Como eu disse, quando as abelhas chegam no laboratório elas nunca viram uma flor, 

então lhes mostramos essa flor, que é um tubo de ensaio com a tampa pintada de 

rosa, e em cima uma tampa de tubo eppendorf de cabeça para baixo contendo 
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solução de sacarose. As abelhas saem pelo tubo, voam ao redor da arena, bebem o 

néctar das flores, e voltam para a colônia para alimentar as larvas e continuar 

produzindo novas operárias. Aqui na tampa temos solução de sacarose de 20 a 30%. 

Enquanto elas estão fora à procura de alimentos, nós aproveitamos para marcar 

cada operária individualmente, como você pode ver, há uma mancha de tinta azul 

aqui e uma mancha de tinta vermelha aqui. Marcamos as abelhas e com isso 

podemos acompanhar cada indivíduo, ao invés de obter o tipo de dados que se 

coleta no campo, onde você não tem certeza se está observando a mesma abelha 

que você viu há 5 minutos ou uma completamente diferente. Nós queremos saber 

quais são as primeiras 100 opções de 20 abelhas, e podemos coletar esses dados de 

forma robusta e isso faz uma análise estatística muito melhor. O primeiro 

experimento que fazemos com qualquer característica floral com a qual estamos 

trabalhando é perguntar: o polinizador pode vê-la ou percebê-la? Se não é uma 

característica visual, se é um odor, temos que perguntar: eles podem sentir o 

cheiro? Não é uma pergunta boba, já que os sistemas visuais e cognitivos dos insetos 

são muito diferentes dos nossos. Por exemplo, eles podem enxergar ultravioleta, e 

não enxergam muito bem no vermelho, por isso é preciso saber se a característica 

com a qual se trabalha é algo que eles podem perceber, porque se não é o caso, não 

faz muito sentido continuar. A forma de testar isso é utilizando uma técnica 

chamada condicionamento diferencial, obtida diretamente da literatura de 

psicologia. Eu vou mostrar como ela funciona, mas não com as abelhas ... 

S50  

... mas com um tipo de experimento hipotético com o pinguim. Digamos que você 

queira saber se os pinguins podem diferenciar o vermelho do azul. Eu tenho usado 

este exemplo por um ou dois anos e agora resolvi que talvez eu devesse verificar se 

alguém sabe, e aparentemente o sistema visual do pinguim é fortemente baseado 

na região azul, eles não enxergam muito bem no vermelho, então provavelmente 

não conseguiriam diferenciar. De qualquer forma, você quer saber se essa espécie 

de pinguim em particular pode diferenciar o vermelho do azul. O que você pode 

fazer é um experimento de condicionamento diferencial. Você oferece 
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repetidamente uma escolha de alvos vermelhos ou azuis ao pinguim, e você tem que 

definir seus termos experimentais no início, você deve definir o tipo de escolha: ele 

deve bicá-lo ou colocar o pé sobre o alvo? O que você quer que ele faça? 

S51 

Toda vez que ele escolhe vermelho você dá a ele uma recompensa, neste caso, um 

peixe. 

S52 

Toda vez que ele escolhe azul, você lhe aplica um castigo. Neste caso, um empurrão 

de uma foca-leopardo, e supondo que ele sobreviva para contar a história, se ele 

consegue diferenciar o vermelho do azul, você verá ao longo do tempo que ele 

começa a escolher o vermelho com mais frequência do que azul porque ele gosta 

mais de peixe do que de focas-leopardo. Porém, se o seu sistema visual não 

consegue separar as duas cores, ele não irá aprender e continuará escolhendo as 

duas 50:50. Se eu fizesse o mesmo experimento com você com vermelho e azul, 

você iria aprender. Se eu fizesse com o vermelho que reflete ultravioleta e com 

vermelho que absorve ultravioleta, você não aprenderia, porque você não enxerga 

diferença entre os dois. É uma técnica que nos permite estabelecer: o animal pode 

perceber a característica com a qual queremos trabalhar? 

S53 

Nós não fomos tão cruéis com nossas abelhas, então a recompensa é uma solução 

de sacarose, e a punição é o quinino, que é presente na água tônica. Elas não gostam 

nem um pouco de quinino. Ele tem um gosto muito amargo, mas é incolor e inodoro, 

e por isso a única forma de as abelhas saberem que ele está presente é encostando a 

língua nele. Então definimos o experimento com as duas características: uma com 

sacarose e uma com quinino, e perguntamos: elas aprendem a evitar ir para aquela 

que tem o quinino usando a característica como dica para descobrir qual terá a 

recompensa? 
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S54 

Por exemplo, aqui é um experimento com uma flor alaranjada falsa contendo a 

punição, e uma flor alaranjada com manchas pretas contendo a recompensa. As 

únicas diferenças entre as flores são as manchas e a recompensa e punição, mas as 

abelhas não sabem se há recompensa ou punição até que tenham pousado sobre 

elas e lambido o conteúdo. Elas aprendem a utilizar as manchas para identificar as 

flores com recompensa e começam a visitar somente flores manchadas? As 

primeiras 10 escolhas que as abelhas fazem, e isso são dados de 10 abelhas, elas 

acertam 50:50. Elas não sabem porque ainda não foram submetidas a esse 

experimento, mas com o tempo elas aprendem em um intervalo de mais ou menos 

60 visitas às flores artificiais, e acertam em mais de 90% dos casos, o que nos diz que 

eles podem enxergar as manchas. Elas podem ver as manchas; elas aprendem a usá-

las como informação de como lidar com a flor. Isso significa que para nós vale a pena 

continuar e perguntar: como essas características influenciam o comportamento do 

polinizador? Elas podem ter um papel importante. 

S55 

A próxima pergunta é - e nós temos uma gama de perguntas diferentes que fazemos 

de acordo com a característica - mas a próxima pergunta é como a característica 

afeta a velocidade para encontrar a flor. As manchas são úteis porque elas facilitam 

encontrar a flor? Aqui é um experimento diferente, na arena nós temos três discos 

dispostos em um triângulo equilátero e o que fazemos aqui é simplesmente 

cronometrar quanto tempo a abelha leva para encontrar a primeira flor, e depois 

que sai da flor para encontrar a segunda e ao sair da segunda para encontrar a 

terceira. E fazemos isso com discos manchados e discos normais (sem manchas), 

para ver o que acontece. 

S56 

Aqui estão os dados de discos normais, representando uma margarida como esta, 

discos manchados como a nossa Gorteria e aqui, um fenótipo que é muito comum 

em várias margaridas é um anel de manchas onde cada uma das flores radiais tem 
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uma mancha na base, e por isso também temos um disco em anel. O que se pode 

ver é que a flor sem manchas leva mais tempo para ser encontrada; a que realmente 

acelera o tempo de forrageamento é a manchada. Portanto, na natureza a Gorteria 

talvez seja bastante eficaz em atrair moscas e convencê-las de que há fêmeas, mas 

na verdade, apresentar esse tipo de fenótipo manchado somente as faz mais fáceis 

de serem encontradas, destacando as flores e tornando-as mais salientes, então 

saliente é uma palavra ... 

S57 

...que usamos para descrever o quão visível é algo contra o plano de fundo. Se eu 

jogar um botão vermelho neste tapete vermelho será difícil vê-lo, não é muito 

saliente, mas um botão azul é um pouco mais fácil de ver, é mais saliente. Então, as 

manchas aumentam a saliência, elas ajudam a abelha a encontrar a flor e pensar 

sobre onde isso pode ser útil pela função dessas características. A saliência tem 

grande valor adaptativo em ambientes onde não há muitas plantas com flores. Em 

ambientes onde se tenta florescer isoladamente, tudo o que é necessário fazer é 

atrair os polinizadores que estão passando, como em um ambiente que se parece 

com esse, que é exatamente onde a Gorteria cresce. É em direção à fronteira da 

Namíbia no norte da África do Sul. Possivelmente existem outras razões pelas quais a 

planta apresente esse tipo de característica morfológica que tem a ver com o 

ambiente em que ela se encontra e o que mais floresce ao redor dela. 

S58 

Eu vou voltar ao anel de manchas, porque isso é muito mais comum, mas não 

acelerou a eficiência do forrageamento. Esse é um experimento diferente, chamado 

de condicionamento absoluto, e o que fazemos é ensinar à abelha que isso é bom. 

Nós a deixamos forragear por 15 ou 20 eventos de forrageamento em solução de 

sacarose em todas estas flores e esperamos que ela tenha aprendido que as flores 

são boas e, em seguida, mudamos as coisas. Nós substituímos algumas das flores 

com o que chamamos de “pegadinhas”. 
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S59 

Abelhas forrageiam utilizando o que chamamos de busca de imagens; assim, se a 

abelha sai da colônia, voa ao redor, encontra uma flor gratificante, durante o resto 

do evento de forrageamento ela tenderá a visitar indivíduos da mesma espécie. Ele 

tende a visitar flores que se parecem com esta, porque aprendeu que lá existe uma 

boa recompensa. Então, se essa abelha aprendeu que o anel de manchas é bom, ela 

não será distraída por estas, mas deve visitar apenas estas. Se ela não tiver 

aprendido muito bem, ela visitará todas aquelas. 

S60 

Se olharmos para os dados, ter manchas como a Gorteria não a traz muitas 

vantagens. Ela não se torna mais fácil de ser aprendida ou é mais visível do que um 

disco sem manchas, mas com o anel de manchas há mais informação para a busca 

de imagem e isso torna mais fácil para o polinizador formar uma imagem daquela 

flor e memorizá-la, e isso tem valor adaptativo de uma outra forma. Essa 

característica não é muito útil para uma planta florescendo em certo isolamento, 

mas se ela floresce em um habitat onde todos ao seu redor também florescem, e 

suas flores se parecem com as suas, apresentar flores que são diferentes, fáceis de 

lembrar, que tenham algo mais, que fica na memória, é de grande valor adaptativo e 

de fato, a margarida... 

S61 

...que floresce em habitats assim, e há muitas diferentes espécies de margarida 

mostradas aqui. É muito difícil distingui-las, e todas florescem ao mesmo tempo 

após as chuvas de inverno. Podemos usar esse tipo de ferramenta para explorar 

como as características que trabalhamos influenciam o comportamento do 

polinizador e como essa influência será significativa em termos de adaptação em 

diversos ambientes e afetará em quais habitats e comunidades em que 

encontraremos as plantas com as quais trabalhamos. Agora, é claro, no fim isso tem 

que ser estudado em campo e eu fico feliz, porque é realmente muito bom ir a esses 

ambientes. 
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S62 

Aqui está mais uma nova ferramenta. Eu tive que aprender os truques de ecologia da 

polinização e este é meu colaborador Alan Ellis de Stellenbosh na África do Sul e seu 

cachorro. Eles são especialistas em ecologia da polinização deste sistema, e nos 

ajudam muito bem a entender a forma como a comunidade em que estas diversas 

margaridas vivem influencia qual poderia ser a melhor estratégia que as flores 

utilizam para atrair o polinizador. Ok, então eu falei um pouco sobre a pergunta 

“como” ... 

S63 

... e falei um pouco sobre o porquê. E o que eu quero fazer, no final, é juntar as duas 

perguntas. Eu disse que se você soubesse "como" e “por que” as coisas foram 

formadas, é possível pensar sobre como elas podem mudar, o que tem sido o foco o 

nosso trabalho nos últimos anos. Eu vou falar sobre isso usando a superfície da 

epiderme da pétala, a característica com a qual comecei meu doutorado. 

S64 

Portanto, esta característica. Estas células são o que chamamos de células cônicas ou 

papilosas. Elas aqui se projetam em sua direção e representam uma morfologia 

muito comum entre as pétalas. Cerca de ¾ das angiospermas apresentam papilas em 

suas pétalas e essa morfologia não é muito encontrada em outro lugar na planta - 

elas não são geralmente encontradas nas folhas, por exemplo, portanto 

representam um bom marcador para a identidade de pétala, do ponto de vista da 

biologia do desenvolvimento. Agora eu vou explicar... 

S65 

... a biologia do desenvolvimento só para mostrar que nós sabemos como funciona. 

Nós usamos antirrhinum (ou boca-de-leão) como modelo para identificar o gene 

responsável por esta morfologia, e para isso avaliamos um mutante, esse aqui, que é 

mais pálido do que o tipo selvagem, resultante da mudança na morfologia celular. 

Aqui é uma variante instável do mutante. Você pode ver tecido escuro do selvagem 

presente em um fundo pálido do mutante. O tecido escuro corresponde às manchas 
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de células cônicas, portanto a morfologia do selvagem. O tecido pálido são as células 

planas que correspondem à morfologia do mutante. As células cônicas fazem as 

flores parecerem mais escuras porque absorvem mais luz. Elas agem como lentes 

que focam a luz no pigmento. Nós pudemos utilizar essa linhagem mutante 

contendo  uma inserção de transposon para clonar o gene responsável por esta 

morfologia celular, e o gene é chamado MIXTA e codifica um fator de transcrição da 

família MYB. Este fator de transcrição apresenta um padrão de expressão bastante 

específico em antirrhinum, de forma que só é expresso na epiderme das pétalas 

onde células cônicas estão presentes. 

S66 

Nós quisemos então saber se seria suficiente por si só induzir a forma de células 

cônicas, e para isso expressamos o gene em folhas. Aqui é uma folha: nenhuma 

célula cônica; aqui há uma folha expressando o gene MIXTA: muitas células cônicas. 

Ok? Portanto isso indica que este gene é suficiente e que é o regulador principal 

dessa via de desenvolvimento. É basicamente o que é preciso ser expresso para a 

formação de células cônicas. Mas nós nos surpreendemos nestes experimentos 

porque algumas das nossas linhagens transgênicas ... 

S67 

...não apenas desenvolveram células cônicas em um tecido celular anteriormente 

plano. Elas formaram esse aglomerado de tricomas; então aqui temos pelos 

multicelulares, às vezes ramificados ou glandulares se desenvolvendo. Agora, essa 

não era a característica que esperávamos, porque não há nenhum efeito da deleção 

do MIXTA nos tricomas em antirrhinum, portanto passamos um bom tempo 

tentando descobrir o que está acontecendo aqui. 

S68 

... e a resposta no fim é que se você expressar MIXTA em uma célula enquanto ela 

não está se dividindo, ela formará um cone. Isso é o que está acontecendo na pétala 

do antirrhinum. Ao expressar MIXTA em uma célula que ainda está passando por 

divisão celular, você começa a observar tricomas, que é o que vimos em algumas de 
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nossas plantas transgênicas. Eu vou voltar nessa ideia mais tarde - a ideia de que 

você pode obter várias características celulares distintas derivadas do mesmo gene, 

simplesmente variando temporalmente sua expressão, o que torna-se bastante 

importante na evolução desta família de genes. 

S69 

Então eu vou pular mais uma vez a função e dizer que fizemos muitos trabalhos com 

as abelhas, e as células cônicas aparentemente estão presentes na pétala para 

ajudar abelhas a se agarrar à flor. Se você olhar para a perna da abelha aqui você 

pode ver aqui as garras do tarso e estas garras prendem-se entre as células cônicas. 

Se não há células cônicas, a abelha demora a encontrar aderência e acha mais difícil 

agarrar-se à pétala, e assim não prefere tanto estas flores. Nós achamos que células 

cônicas estão presentes para melhorar a eficiência de forrageamento, oferecendo 

aderência. Nós sabemos como elas são formadas; nós sabemos para que elas 

servem. 

S70 

Isso nos leva à pergunta evolutiva. Eu disse no início que ¾ de angiospermas com 

pétalas apresentam células cônicas, por que não o resto? Se elas são tão úteis, por 

que elas não existem em todas? 

S71 

Bem, este é um sistema que não as contém, portanto, uma espécie com a qual 

começamos a trabalhar. Solanum dulcamara é uma solanácea lenhosa. É uma erva 

daninha comum, facilmente encontrada em margens de rios e nós a escolhemos 

porque estava crescendo convenientemente fora do laboratório naquele momento e 

suas pétalas contêm células epidérmicas planas. Ok? Porém, ela tem um sistema de 

polinização muito diferente das flores das quais eu falei até agora. Esta flor não 

produz néctar. Ela produz pólen nessas anteras extremamente expandidas. Aqui não 

estamos procurando um pequeno filamento, se você pensar nas flores que você viu 

em aulas práticas, com um ponto amarelo na extremidade; isso tudo é o “ponto” 

amarelo e o filamento é bem pequeno na base. Você tem anteras extremamente 
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expandidas, produzindo um excesso enorme de pólen que é carregado pelas abelhas 

de volta à colônia para alimentar as larvas, fornecendo nutrição proteica que elas 

necessitam. As anteras também se abrem de uma maneira diferente, elas contêm 

poros na região apical, e a deiscência através de poros significa que a abelha chega, 

agarra-se às anteras, vibra os músculos das asas e o pólen é assim depositado no 

corpo da abelha, que depois volta para a colônia. Isso é chamado de “buzz-

pollination” ou polinização por vibração. Nós especulamos no início que talvez 

células cônicas não sejam necessárias, porque a abelha não se adere às pétalas, ou 

que talvez seja vantajoso ter pétalas escorregadias para forçar a abelha para as 

anteras. Existem diferentes motivos relacionados à mudança no sistema de 

polinização que podem explicar a alteração da morfologia. 

S72 

Agora, se você olhar em todo o gênero Solanum e é um gênero enorme, com 1500 

espécies, descobrimos que há muitos exemplos. Em cada uma dessas setas houve 

uma perda independente das células cônicas. Eu vou mostrar como nós produzimos 

esse tipo de dado. 

S73 

Isso aborda o mapeamento de caracteres baseado na filogenia, sendo que mais uma 

vez eu preciso da sistemática. Aqui é a filogenia de apenas uma seção de Solanum e 

cada um dos quadrados pretos é uma espécie com células epidérmicas planas nas 

pétalas. Cada um dos quadrados brancos é uma espécie com células epidérmicas 

cônicas. As lacunas significam que ainda não conseguimos obter a planta, e podemos 

mapear onde ocorrem as perdas. Em algum lugar por aqui houve uma nítida perda 

da forma celular cônica. Houve uma perda independente aqui em baixo, por 

exemplo, onde esta espécie por si própria perdeu células cônicas. Nós podemos 

identificar quantas vezes essa característica mudou na árvore filogenética. 

S74 

Se nós escolhermos algumas dessas espécies e perguntarmos: 'O que está 

acontecendo com o gene MIXTA?' Então, novamente precisamos voltar à sistemática 
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para descobrirmos quantos genes MIXTA queremos. Esta é uma filogenia da família 

de genes MIXTA e como ela deve ser, e a resposta é 2. 

S75 

Existem dois genes MIXTA em Solanum e aqui está. O padrão de expressão do 

primeiro deles em Solanum dulcamara: nada na pétala, muito na folha. O segundo 

deles: nada na pétala, muito na folha. Comparada à uma espécie relacionada que 

apresenta células cônicas, parece que estamos perdendo expressão, por isso é uma 

mudança na transcrição. É uma alteração da regulação em cis que é a causa desta 

perda da forma celular cônica. 

S76 

Aqui é um outro exemplo independente dentro do mesmo gênero. Em roxo: 

Solanum aviculare contém células planas, em verde Solanum capiscoides é uma 

perda independente de novo, assim estes são dois eventos separados com células 

planas. Aqui é um parente com células cônicas e se você olhar nas pétalas, em 

brotos jovens e pétalas maduras, o gene MIXTA é altamente expresso na espécie 

com célula cônica, porém não é expresso naquelas com células planas. Estamos 

vendo perda repetida de expressão deste gene, o que nós dá repetidas conversões 

da mesma característica. Agora, eles são expressos em uma certa quantidade nas 

folhas. 

S77 

O que temos é uma repetida ocorrência da evolução molecular através da mudança 

na regulação deste fator de transcrição, mas o resultado não é apenas a perda da 

característica, que é por onde eu comecei, mas também é muitas vezes o ganho da 

característica, então a expressão não é inteiramente perdida, ela é alterada e 

temporalmente regulada em uma posição específica, e assim ganhando uma 

morfologia celular totalmente nova. É claro que isso significa que eu tenha uma nova 

colaboração para começar. Eu espero conseguir convencer a Saskia a trabalhar 

comigo para entender como essa alteração na densidade de tricomas afeta a forma 

como herbívoros interagem com a planta, e também aprender a trabalhar com um 
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novo grupo de insetos. Voltando à função, eu disse que poderia juntar as perguntas 

"como" e "por que" aqui, e eu ainda não abordei o "porquê" da existência desses 

tricomas extras. Temos estudado o "porquê" da perda de células cônicas da pétala. 

S78 

Eu vou mostrar a vocês, se eu conseguir rodar o meu filme, o que acontece se você 

apresentar à uma abelha uma flor que tem polinização por vibração. Esta é uma flor 

falsa. Muitas vezes usamos flores artificiais para manter tudo idêntico entre ensaios. 

Uma flor falsa com as pétalas produzidas com resina epóxi. As pétalas são 

produzidas como réplicas das superfícies celulares planas, então nós pressionamos 

pétalas com células planas em cera dental, retiramos a cera, e derramamos a resina 

epóxi e deixamos firmar. A pétala epóxi tem a mesma textura da superfície da pétala 

com a qual nós começamos. Temos 5 delas, todas planas e atrás delas temos colada 

uma flor natural de Solanum, com suas anteras atravessando o orifício. Tentamos 

aqui incentivar estas abelhas a polinizar a flor por vibração, de modo que elas 

forrageiem para pólen ao invés de néctar. Nós podemos fazer o mesmo com a flor 

com células cônicas. Quando fizemos esse experimento, o resultado foi que não 

houve absolutamente nenhuma preferência por uma ou outra. Não é que elas 

preferem flores planas polinizadas por vibração, é que elas realmente não se 

importam. O motivo pelo qual elas não se importam é, se você olhar essa interação 

de perto, você verá que a abelha na verdade não toca na pétala, ela está totalmente 

focada, (você pode ouvir a vibração dos músculos de voo) ela está inteiramente 

focada nas anteras. Ocasionalmente o pé toca pétala mas apesar disso o sistema de 

polinização é inteiramente relacionado com o pouso, aderência e interação com as 

anteras. Nós suspeitamos que o que estamos vendo aqui é um caso de deriva 

genética pura. Você não precisa de células cônicas sobre as pétalas se você adota 

esse sistema de polinização. Você pode dar-se ao luxo de perdê-las e por isso, 

mutações e a regulação do fator de transcrição são toleradas em todo o gênero 

repetidamente, às vezes mais do que toleradas, produzindo novos fenótipos em 

forma de tricomas e novas morfologias com características benéficas. 
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S79 

Espero tê-los convencido de que é útil, se não realmente necessário, estudar a 

função do desenvolvimento e evolução se você quiser entender a diversidade das 

angiospermas. E que interagir com a grande diversidade de plantas com flores que 

você conheceu esta semana exige que você pense por uma perspectiva molecular 

sobre "como" as coisas são formadas e por uma perspectiva ecológica sobre "por 

que" elas são formadas. Colocá-las todas juntas gera uma perspectiva interessante 

sobre como essas características funcionam. Eu também espero tê-los convencido de 

que vocês não precisam saber tudo, eu não entendo ou não entendia a maioria 

dessas coisas quando eu comecei a trabalhar com elas, e ao desenvolver diferentes 

colaborações e conversar com pessoas em diferentes campos, você pode 

desenvolver ideias de pesquisa interessantes e novas formas de trabalhar. Outra 

coisa que eu não mencionei, mas deveria ... 

S80 

... é que a outra coisa que é fundamental para mim e para qualquer um que pensa 

sobre a biologia no mundo moderno e em diversidade biológica é que precisamos de 

coleções. Precisamos de acesso a sítios de campo. Precisamos de acesso a 

populações naturais do mundo real, mas a maior parte da inspiração para o meu 

trabalho vem de coleções vivas. Esta é uma vista aérea do Jardim Botânico de 

Cambridge. Estes são os nossos canteiros organizados por família e estabelecidos por 

Henslow, que ensinou botânica a Darwin. Eles são muito famosos pelo conteúdo 

histórico, mas também muito úteis em uma perspectiva do dia-a-dia só para ver os 

organismos ao vivo e ver como eles são e como eles funcionam. E por isso, se você 

estiver em uma cidade que tem um jardim botânico, eu o encorajo a ir e usá-lo. Se 

você visitar Cambridge, venha também ver o nosso porque realmente vale a pena 

ver os nossos recursos. Eu devo terminar... 

S81 

...agradecendo meu laboratório. Os desafortunados colaboradores, que vocês 

podem ver, estão destacados em vermelho nas más fotografias, mas também tem 
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outros. Eu falei bastante sobre o trabalho de Heather Whitney. Heather Whitney em 

Bristol foi uma pós-doc no meu laboratório, trabalhou bastante com as abelhas e os 

colaboradores-chave em Kew que ajudaram com a morfologia floral, incluindo Paula 

Rudall e Richard Bateman. Este é o meu grupo e eu particularmente falei sobre o 

trabalho da Katrina com Solanum, o trabalho da Edwige com Hibiscus, e o trabalho 

da Silvia, ela é a nossa física que faz análise óptica. Muito obrigado pela atenção e eu 

imagino que vocês tenham muitas perguntas! 
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