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ABSTRACT 
 

A number of studies in plant anatomy have explored the cambial variants 

present in the stems of Sapindaceae lianas, while works based on root analysis are 

still meagre in the literature. Therefore, the present dissertation aims to fulfil two 

objectives, distributed as follow. In the first chapter, a macroscopic comparative 

analysis of stems and roots of 14 lianescent species from five genera of 

Sapindaceae was carried to check whether the two organs presented the same types 

of cambial variants and whether the secondary xylem anatomy was similar. In the 

second chapter, roots of Serjania caracasana are analysed in detail under macro and 

microscopic perspectives, in order to anatomically explore the secondary xylem and 

phloem configuration and the cambial variants, in addition to verify whether there are 

connections between the neoformed peripheral vascular cylinders and the central 

vascular cylinder. The results, in synthesis, evidence that: I. The main type of 

cambial variant present in the stem is absent in the roots; II. The secondary xylem 

and phloem of the roots are macro and microscopically similar to those of the stem; 

III. Xylem furrowed by phloem wedges and neoformations of peripheral vascular 

cylinders was encountered in roots and stems in mature stages of development; IV. 

Vascular connections between the neoformed vascular cylinders and the central 

vascular cylinder appear in many parts of the roots of Serjania caracasana.
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RESUMO 

 
Diversos estudos de anatomia vegetal abordaram as variações cambiais 

frequentemente presentes nos caules de lianas de Sapindaceae, mas trabalhos que 

se baseiam na análise das raízes ainda são pouco frequentes na literatura. Por essa 

razão, a presente dissertação procura atender a dois objetivos, assim distribuídos. 

No primeiro capítulo, foi realizada uma análise comparada macroscópica de raízes e 

caules de 14 espécies lianescentes de cinco gêneros de Sapindaceae para verificar 

se os dois órgãos apresentam os mesmos tipos de variações cambiais e se a 

anatomia do xilema secundário é semelhante. No segundo capítulo, analisaram-se 

detalhadamente, em termos macro e microscópicos, as raízes da espécie Serjania 

caracasana para observar anatomicamente a configuração do xilema e floema 

secundários e as variações cambiais, além de verificar se existem conexões entre 

os cilindros vasculares periféricos neoformados e o cilindro central. Os resultados, 

em síntese, evidenciaram que: I. O principal tipo de variação cambial caulinar está 

ausente nas raízes; II. O xilema e o floema secundário das raízes amostradas são 

macro e microscopicamente similares aos dos caules; III. Xilema interrompido por 

cunhas de floema e neoformações de cilindros vasculares periféricos foram 

observados em raízes e caules em estágio avançado de desenvolvimento; IV. 

Conexões vasculares entre os cilindros neoformados e o cilindro vascular original 

aparecem em diversos pontos das raízes de Serjania caracasana. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Caracterização das Lianas 
 
 

As lianas são plantas trepadeiras cujos caules lenhosos apresentam diâmetro 

relativamente grande, começam a vida como plântulas terrestres e são capazes de 

crescer em altura utilizando-se de outras plantas como suporte mecânico (Gentry, 

1991). Lianas ocorrem preferencialmente em florestas tropicais com períodos bem 

demarcados pela seca (Phillips et al., 2002; Schnitzer, 2005), e sua importância 

ecológica já foi analisada em florestas tropicais, principalmente nas Américas, como: 

na Costa Rica (Mascaro et al., 2004), no México (Solórzano et al., 2002), no 

Equador (Nabe-Nielsen, 2001), Panamá (Schnitzer, 2005), e também no Brasil 

(Morellato & Leitão-Filho, 1996).  

Em experimentos de torção realizados por Putz & Holbrook (1991), as lianas 

mostraram-se três vezes mais flexíveis do que espécies arbóreas, além de 

apresentarem maior capacidade de manutenção do xilema funcional após uma 

deformação (Putz & Holbrook, 1991). Tais propriedades se devem à alternância de 

tecidos lignificados, relativamente inflexíveis, com tecidos não lignificados, mais 

macios, em caules de lianas, o que garante maior flexibilidade e resistência a dobras 

e contorções (Obaton, 1960; Carlquist & Zona, 1988; Ewers & Fisher, 1991; Putz & 

Holbrook, 1991; Rowe et al., 2004; Isnard & Silk, 2009).  

Dobbins & Fisher (1986) utilizaram a espécie Serjania polyphylla em seu estudo 

sobre a regeneração de caules de dezenove lianas. Nesta espécie de caule, que 

apresenta variação cambial do tipo composto, o câmbio das faces internas dos 

cilindros vasculares periféricos protege e participa da cicatrização das injúrias 

causadas ao órgão. Os autores ressaltam que é impossível danificar completamente 

o câmbio quando existem cilindros vasculares múltiplos, como nesse caso. A 

observação de Angyalossy et al. (2015), de que Serjania laruotteana, também com 

caule do tipo composto, apresenta atividade cambial durante todo o ano em todos os 

cilindros vasculares, e que os câmbios das faces internas dos cilindros vasculares 

periféricos apresentam a maior atividade em relação a outras regiões dos câmbios,  

sugere que as faces internas dos câmbios dos cilindros vasculares periféricos têm 

maior potencial na cicatrização de injúrias. 
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Enquanto a maioria das árvores exibe um modelo padrão de crescimento 

secundário em seus caules, com um único câmbio produzindo floema para o exterior 

e xilema para o interior, as lianas apresentam várias configurações vasculares 

alternativas. Tais configurações, reportadas inicialmente como "anomalias", 

despertaram o interesse dos estudiosos desde os trabalhos de Radlkofer (datados 

de 1874, apud Acevedo-Rodríguez, 1993b), que foi o primeiro taxonomista a 

empregar caracteres anatômicos do caule nas classificações taxonômicas (Gregory 

& Bass, 1989). A anatomia das lianas brasileiras é, no entanto, estudada em detalhe 

na obra de Schenck (1893), que prestou imensa contribuição aos estudos 

histológicos de espécies lianescentes que lhe sucederam. Os trabalhos de Pfeiffer 

(1926) sobre crescimento em espessura “anômalo” em caules de lianas de diversas 

famílias, e o de Obaton (1960) sobre estruturas “anômalas” no lenho de lianas das 

florestas africanas também merecem destaque. Carlquist sugere a adoção do termo 

“variação cambial” em substituição ao termo “caule anômalo” (e.g. Carlquist, 2001a), 

indicando que estas estruturas não são o resultado de uma ação desorganizada no 

caule, como o termo anterior sugere. 

A anatomia caulinar das lianas apresenta características gerais bastante 

distintas: elementos de vaso de grande diâmetro, baixa densidade de vasos e, com 

frequência, dimorfismo de vasos (Carlquist, 1991; Angyalossy et al., 2011). As 

placas de perfuração são predominantemente simples, aumentando a eficiência na 

condução, além da presença de parênquima rico em amido adjacente aos vasos 

(Carlquist, 1991). Lianas também apresentam raios xilemáticos e floemáticos largos 

em maioria, e um floema composto por elementos de tubo crivado de grande 

diâmetro (Pace et al., 2011), com placas crivadas simples e poros largos (Carlquist, 

1991). Essas características definem a síndrome vascular lianescente, comum à 

maioria das lianas (Angyalossy et al., 2015). 

Atualmente, no Brasil, diversos pesquisadores vêm trabalhando com a 

anatomia caulinar de espécies lianescentes de florestas tropicais. Entre as principais 

famílias estudadas neste país estão Bignoniaceae (Gabrielli, 1992; Ozório-Filho, 

2002; Pace et al., 2009, 2011; Lima et al., 2010; Angyalossy et al., 2011), 

Menispermaceae (Tamaio, 2006; Tamaio et al., 2009), Leguminosae (Dias-Leme, 

1999; Brandes & Barros, 2008) e Sapindaceae, que será abordada em detalhe 

abaixo.
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Lianas de Paullinieae (Sapindaceae) 
 
Em números atuais, são aceitos 138 gêneros e 1751 espécies de Sapindaceae 

em todo o mundo, a maioria localizada em regiões tropicais e subtropicais (The 

Plant List, 2013), sendo encontradas no Brasil 28 gêneros e 420 espécies (Lista de 

espécies da flora do Brasil, 2015). 

Para Schenck (1893), Sapindaceae é uma das primeiras em importância entre 

as famílias com espécies escandentes devido à versatilidade e singularidade da 

anatomia de seus caules. Desta família, apenas a tribo Paullinieae possui gêneros 

de hábito lianescente: Serjania, Paullinia, Urvillea, Thinouia, Lophostigma e 

Cardiospermum (Acevedo-Rodríguez, comunicação pessoal).  

A anatomia da madeira dos caules dessa família foi estudada por Klaassen 

(1999) em termos ecológicos, taxonômicos e filogenéticos. O autor cita, entre as 

características anatômicas do lenho de Sapindaceae, a presença de porosidade 

difusa e camadas de crescimento geralmente indistintas, vasos solitários e em 

pequenos grupos radialmente ordenados, placas de perfuração simples e 

pontoações intervasculares alternas, às vezes escalariformes. 

Entre os maiores gêneros desta tribo está Serjania Miller, com 

aproximadamente 208 espécies de lianas (The Plant List, 2013) divididas atualmente 

em seis seções (Acevedo-Rodríguez, 1993b). Este gênero se destaca em termos da 

anatomia caulinar por apresentar a maior diversidade de variações cambiais em 

seus caules. 

Em função da grande diversidade de formas caulinares, muitas nomenclaturas 

foram empregadas pelos autores ao longo do tempo, em diversas línguas. No 

presente estudo, adotou-se os seguintes tipos para a família: simples, lobado, 

composto, dividido, cordado, fissurado, com câmbios sucessivos e com 

neoformações de cilindros vasculares periféricos (Schenck, 1893, com 

modificações). 

O caule do tipo simples é descrito por Acevedo-Rodríguez (1993b) como um 

único cilindro vascular, composto por xilema e floema regulares e não divididos, 

sendo a condição normal que está presente na maioria das Sapindaceae. Segundo 

o autor, esse tipo é encontrado em 96 espécies de Serjania (quase 42%), 90% de 

Paullinia e em todas as espécies de Cardiospermum e Lophostigma. 

Segundo vários autores, o tipo lobado é resultado de um câmbio regular em 

produtos com conformação irregular em função da maior produção de xilema 

secundário em algumas porções da circunferência do órgão do que em outras 
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(Schenck, 1893; Solereder, 1908; Pfeiffer, 1926; Boureau, 1957; Obaton, 1960; 

Carlquist, 2001a; Angyalossy et al., 2012). Cabe ressaltar que o tipo lobado em 

caules de lianas de Sapindaceae pode ser um precursor de outros tipos, como 

composto, dividido e fissurado, ou manter-se por toda a vida da planta (Schenck, 

1893). 

O caule do tipo composto é formado por diversos cilindros vasculares 

periféricos que envolvem um cilindro vascular central (Schenck, 1893; Solereder, 

1908; Pfeiffer, 1926; Obaton, 1960; van der Walt et al., 1973; Tamaio & Angyalossy, 

2009). A origem desse tipo de variação cambial foi recentemente estudada por 

Tamaio & Angyalossy (2009) e Tamaio et al. (2011) em Serjania caracasana. Nela, o 

caule em estrutura primária apresenta-se lobado (normalmente de 3 a 10 lobos), e 

em cada lobo faz-se presente um procâmbio cilíndrico que formará um câmbio 

também cilíndrico (Tamaio et al., 2011). Esses lobos formarão os cilindros 

periféricos que envolvem o cilindro vascular central. 

O caule do tipo dividido é exclusivo de Serjania e está presente no “complexo 

Serjania paradoxa Radlk.”, formado por oito espécies (Acevedo-Rodríguez, 1993b; 

Acevedo-Rodríguez & Somner, 2001). Nesse tipo de variação, o caule inicia o seu 

desenvolvimento na forma lobada (5 lobos) e em cada lobo instala-se um cordão 

procambial. Quando ocorre o crescimento secundário, cada procâmbio origina um 

câmbio isolado e a configuração final é constituída por cinco cilindros vasculares 

independentes. Tal tipo já foi observado em Serjania elegans (Schenck, 1893) e 

Serjania corrugata (Araújo & Costa, 2006).  

Para o caule do tipo cordado encontramos na literatura, além do trabalho de 

Schenck (1893), o estudo de Tamaio & Somner (2010) com a espécie Thinouia 

restingae. Neste tipo, o caule possui um único câmbio com produção usual no 

crescimento secundário inicial. Posteriormente, surgem novos câmbios cilíndricos na 

região pericíclica, externos ao cilindro vascular central. Os novos câmbios geram 

cilindros vasculares periféricos, formando uma estrutura similar ao tipo composto 

(Tamaio & Somner, 2010). Esse padrão de crescimento é citado como único para 

Thinouia e algumas Paullinia (Tamaio & Somner, 2010). 

O caule do tipo fissurado está presente em espécies do gênero Urvillea e em 

Serjania piscatoria (Radlk.), segundo Schenck (1893). Para o gênero Urvillea, o 

autor explica que caules jovens de algumas espécies são extremamente lobados. 

Conforme o crescimento secundário progride, ocorre dilatação dos raios, o caule 

fragmenta-se em três porções e cada cilindro fica com um terço da medula original 

(Schenck, 1893). Ainda segundo Schenck (1893), a espécie Serjania piscatoria, 

única do gênero com caule do tipo fissurado, possui uma das configurações mais 
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complexas do grupo em caules adultos. Nessa espécie, apenas um câmbio está 

presente, mas ocorre posterior fissura da região do xilema secundário, formando-se 

três ou mais cilindros vasculares independentes entre si (Schenck, 1893). 

Câmbios sucessivos foram descritos por Schenck (1893) para as espécies 

Paullinia pseudota e Paullinia trigonia, e Pfeiffer (1926) cita sua presença em 

espécies do gênero Paullinia. Schenck (1893) e Pfeiffer (1926) explicam que, após 

um crescimento primário e secundário normal, formam-se novos câmbios que 

produzem xilema secundário e floema secundário de maneira usual, mas de forma 

sucessiva e com anastomoses entre cada nova estrutura. Os autores também 

comentam que, após o estabelecimento do tipo cordado em caules de espécies de 

Thinouia, câmbios sucessivos podem se formar externamente a estes novos 

cilindros.  

Neoformações de cilindros vasculares periféricos foram reportadas por Tamaio 

& Angyalossy (2009) para caules em estágio de desenvolvimento avançado. Esses 

novos sistemas vasculares se desenvolvem a partir de novos câmbios, originados 

pela diferenciação de células parenquimáticas em vários pontos do floema 

secundário não condutor. Os novos câmbios geram novas porções de xilema e 

floema secundários, repetindo o padrão anatômico encontrado nos cilindros 

vasculares originais (Tamaio & Angyalossy, 2009).  

As formas caulinares de lianas de Paullinieae foram objeto de estudo de 

diversos pesquisadores ao longo dos anos; as raízes, no entanto, carecem de 

análises detalhadas. Prakash (1972) descreveu o xilema secundário da raiz de 

Serjania caracasana, e Crüger (1850, 1851 apud Schenck, 1893) e Tamaio (2001) 

não encontraram variações cambiais nas raízes de lianas de Sapindaceae por eles 

estudadas.  

Um grande número dos caules de Paullinieae apresenta variações cambiais 

frequentemente relacionadas ao incremento da flexibilidade, reparo de injúrias e 

fluxo vascular rápido a longas distâncias, e este estudo visa entender se as raízes 

destes caules mantém as mesmas configurações, mesmo submetidas a outros tipos 

de pressões seletivas.  

Assim sendo, esta dissertação está dividida em dois capítulos.  

No primeiro capítulo, apresenta-se uma análise macroscópica comparativa de 

raízes e caules dos gêneros Cardiospermum, Paullinia, Serjania, Thinouia e Urvillea, 

da tribo Paullinieae, a fim de compreender a estrutura do sistema vascular em 

ambos os órgãos, mais especificamente se as raízes apresentam as mesmas 

variações cambiais que os caules, além de analisar similaridades e diferenças entre 

o xilema secundário de raízes e caules. A versão final desse capítulo, posterior à 
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defesa, será traduzida para o inglês e submetida à avaliação do corpo editorial do 

Botanical Journal of the Linnean Society, de fator de impacto 2,699. 

No segundo capítulo, faz-se um estudo microscópico detalhado das raízes de 

Serjania caracasana com ênfase na descrição do xilema e floema secundários, além 

de verificar a origem e progressão das variações cambiais nelas observadas, e de 

suas conexões vasculares. Esse capítulo será traduzido para o inglês após 

correções pertinentes, e encaminhado para o IAWA Journal, cujo fator de impacto 

atual é 0,957. 

CONCLUSÕES GERAIS 
 
Este estudo, feito a partir de uma análise macroscópica comparativa de raízes e 

caules de lianas de Sapindacae, procurou mostrar, no primeiro capítulo, a estrutura 

do sistema vascular dos dois órgãos identificando semelhanças e diferenças nas 

variações cambiais e no xilema secundário. No segundo capítulo, por sua vez, a 

análise restringiu-se ao estudo microscópico das raízes de apenas uma espécie 

lianescente, Serjania caracasana, para descrever o seu xilema e floema secundários 

e o desenvolvimento das variações cambiais e conexões vasculares. 

Em termos gerais, os resultados confirmaram algumas das hipóteses 

apresentadas em estudos anteriores e trouxeram aspectos completamente novos 

que não tinham sido discutidos nas pesquisas sobre o tema, principalmente, na 

análise específica feita em raízes de Serjania caracasana. 

No primeiro capítulo, verificou-se que as raízes de lianas de Sapindaceae 

apresentam, como os caules, as principais características da síndrome vascular 

lianescente, como: a presença de dimorfismo de vasos, com os vasos de menor 

calibre ocorrendo em extensas cadeias radiais; parênquima axial 

predominantemente em faixas; o falso parênquima de Thinouia e Urvillea; o 

parênquima não lignificado e o dimorfismo de raios. As variações cambiais, contudo, 

são menos frequentes e diversas nas raízes em comparação aos caules, sendo 

encontradas apenas em Serjania caracasana, Serjania lethalis e Urvillea rufescens. 

Em algumas espécies dos gêneros Cardiospermum, Paullinia, Thinouia e Urvillea, 

observou-se uma diferença de configuração anatômica: i. fase autossuportante 

inicial no xilema secundário, com vasos de pequeno calibre, parênquima pouco 

abundante e fibras de paredes espessas; ii. fase lianescente, com vasos de maior 

calibre, parênquima abundante e raios mais largos. Por fim, foram detectadas 

injúrias bastante frequentes tanto em raízes quanto em caules de lianas de 
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Sapindaceae. Os efeitos no xilema secundário são diversos: vasos obstruídos por 

conteúdo, acúmulo de substâncias nas células da região da injúria, mudança na 

organização celular próximo à área afetada e presença de máculas e necrose 

tecidual no xilema secundário e casca. 

O segundo capítulo trouxe uma contribuição interessante, ainda que preliminar, 

para perspectivas de análise de anatomia de raízes de lianas. Embora se tenha feito 

um estudo com base em apenas uma espécie, o trabalho mostrou como a micro 

tomografia computadorizada pode ser usada em conjunto com os dados 

microscópicos, auxiliando na sua interpretação. A visualização da amostra em três 

dimensões e de forma não destrutiva é precisa o bastante para detectar as 

conexões vasculares entre as neoformações e o cilindro central. A análise dos 

resultados mostrou que o xilema e o floema secundários das raízes de Serjania 

caracasana são bastante similares ao que pesquisas anteriores apresentaram para 

os caules da espécie. No que se refere às variações cambiais, notou-se o seu 

surgimento nas raízes bastante maduras de Serjania caracasana, o que pode 

evidenciar, como afirmavam Van Tieghen (1884) e Avetta (1887), um "estágio 

terciário do crescimento". As variações cambiais observadas nas raízes foram: 

xilema interrompido por cunhas de floema, formadas por um câmbio contínuo e 

neoformações de cilindros vasculares periféricos, na região do floema não condutor. 

A presença de "cilindros vasculares terciários" e de conexões vasculares nas raízes 

sugerem um incremento de área condutora nesse órgão. 

Pesquisas adicionais sobre a anatomia das raízes de lianas poderão elucidar 

vários dos aspectos levantados nesse estudo feito com base em apenas uma 

espécie. Estudos com raízes de outras espécies lianescentes são necessários para 

confirmar as questões aqui levantadas e testar os protocolos apresentados 

preliminarmente como ferramenta metodológica (análise a partir da micro tomografia 

computadorizada). A postulação de um "estágio terciário de crescimento", embora 

não seja uma questão nova, precisa ser amadurecida e discutida mais 

profundamente em estudos futuros. 
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