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Apresentação
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resumo
Introdução e objetivos•	  Apesar de ser um importante componente estrutural de florestas tropi-
cais e causar impactos na dinâmica e funcionamento destas florestas, pouco se sabe sobre a sa-
zonalidade do crescimento de lianas em seu ambiente natural. lianas ainda possuem uma rica 
diversidade de arranjos de tecidos vasculares em seus caules devido à presença de variações 
cambiais. neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a sazonalidade da 
atividade cambial e da diferenciação do xilema de três espécies de lianas pertencentes a famí-
lias com maior diversidade do hábito nos neotrópicos e com diferentes configurações em seus 
sistemas vasculares caulinares, Stizophyllum riparium (bignoniaceae), Dalbergia frutescens 
(leguminosae) e Serjania laruotteana (Sapindaceae), bem como verificar se há relação entre 
a sazonalidade da atividade cambial e a sazonalidade da pluviosidade; e se há a formação de 
camadas de crescimento anuais no xilema.

Métodos •	 A sazonalidade da atividade cambial e da diferenciação do xilema foi estudada atra-
vés de coletas periódicas de porções caulinares ao longo de um ano, correlacionando-se esses 
dados com a pluviosidade.

Resultados •	 As três espécies apresentaram sazonalidade nas suas atividades cambiais, correla-
cionada com a pluviosidade. S. riparium e D. frutescens apresentam um período de atividade 
cambial de cerca de seis meses, com início no pico do período chuvoso, e um período de dor-
mência no resto do ano. S. laruotteana apresenta atividade cambial contínua ao longo do ano, 
com um pico de atividade relacionado com o período chuvoso. o câmbio não apresenta ativida-
de contínua por toda sua extensão nas três espécies, sendo que as variações cambiais de S. ripa-
rium e S. laruotteana tem grande influência, respectivamente, sobre as regiões onde a atividade 
cambial se inicia e tem maior  intensidade. camadas de crescimento anuais são formadas no 
xilema secundário de S. riparium e S. laruotteana. Quando a atividade cambial não se estende 
por toda circunferência do caule, camadas de crescimento confluentes são formadas.

Conclusões•	  A espécies apresentam sazonalidade na atividade cambial correlacionada com a 
pluviosidade. entretanto, os diferentes padrões de atividade cambial encontrados são espécie-
específicos, e não podem ser explicados apenas pela pluviosidade.
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Introdução

Lianas são representantes estruturais de grande importância em florestas tropicais. Representam 

cerca de 25% da flora continental e da abundância de caules maiores que 2,5 cm de diâmetro à altura do 

peito (dAP) (Schnitzer e bongers, 2002). As maiores densidades de lianas ocorrem em áreas com uma 

estação seca conspícua, em transições de florestas úmidas para secas, mas a sua abundância e diversi-

dade também estão positivamente correlacionadas com a fragmentação, idade e o nível de distúrbio da 

floresta, aumentando em fragmentos mais jovens, e em bordas de matas (Gentry, 19vv91; Dewalt et 

al., 2000; laurence et al., 2001). lianas podem ter importantes impactos na dinâmica e funcionamento 

de florestas tropicais fragmentadas, diminuindo o crescimento, a fecundidade, sobrevivência, além de 

suprimirem a regeneração de árvores hospedeiras, sendo por isso consideradas parasitas estruturais 

(Putz, 1984; Stevens, 1987; Schnitzer et al., 2000; laurence et al., 2001), e sua dominância vem cres-

cendo, possivelmente em razão do aumento da concentração de co2 (Phillips et al., 2002). 

o hábito lianescente evoluiu diversas vezes em diferentes grupos vegetais, sendo bignonia-

ceae e leguminosae as famílias com maior diversidade nos neotrópicos . As famílias Sapindaceae 

e malpighiaceae também aparecem como as mais diversas em muitos levantamentos na América do 

Sul (Gentry, 1991). Apesar de ser um grupo filogeneticamente diverso, lianas compartilham diversas 

características anatômicas comuns em seus caules. Plantas que apresentam este hábito possuem uma 

menor quantidade de xilema quando comparados a indivíduos de hábitos auto-suportantes com copa 

de mesmo tamanho (Ewers e Fisher, 1991). Isso é possível pela menor necessidade de tecido de susten-

tação, e pela grande área condutora, que pode exceder 1/3 da área total do xilema secundário. Ademais, 

seus vasos são mais largos, e se encontram associados a vasos de pequeno calibre, garantindo assim 

eficiência e segurança na condução hidraulica (Carlquist, 1985, 1991; Ewers 1985; Ewers et al., 1990; 

Ewers e Fisher, 1991).

outra característica distintiva do hábito, e que há muito chama a atenção de pesquisadores, são 

as diferentes configurações do sistema vascular caulinar, devido à presença de variações cambiais 

(Schenck, 1893; Pfeiffer, 1926; Obaton, 1960; Carlquist 1991; Isnard e Silk, 2009; Angyalossy et al., 

2011). As variações cambiais são padrões de crescimento secundário diversos, que produzem quan-

tidade e arranjos de tecidos secundários distintos, por um ou mais câmbios. elas surgiram múltiplas 

vezes ao longo da evolução das plantas (Spicer e Groover 2010; Angyalossy et al., 2011), e algumas 
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delas são características de algumas famílias. Pode ser citado como exemplos o xilema interrompi-

do por cunhas de floema, formado por um único câmbio, característico de Bignoniaceae (Schenck, 

1983; Solereder 1908; dobbins, 1971; carlquist, 1988); o cilindro vascular composto, em Sapindaceae 

(Schenck, 1983; Carlquist, 1988; Tamaio et al., 2011), e os câmbio sucessivos em menispermaceae 

(Schenck 1983; Carlquist 1996; Jacques e De Franceschi 2007; Tamaio et al., 2009), formados por 

vários câmbios.

Pouco se sabe sobre a sazonalidade do crescimento secundário de lianas em seu ambiente natu-

ral. todavia, trabalhos analisando o crescimento de espécies arbóreas tropicais vêm sendo realizados 

há mais de um século (Worbes, 2002). diferentemente de regiões de clima temperado, onde a tem-

peratura é o principal fator limitante ao crescimento (borchert, 1999), nas regiões de clima tropical 

são estações secas ou inundações os fatores limitando o crescimento (Worbes, 1985, 1995; Schöngart, 

2002). Worbes (1995) cita que um período de dois ou três meses com pluviosidade igual ou menor a 

60 mm mensais podem induzir a formação de camadas de crescimento devido à atividade sazonal do 

câmbio (Evert, 2006). 

diversos estudos analisando periodicamente a atividade cambial de espécies arbóreas tropicais, 

e relacionando-a com fatores climáticos e fenológicos vêm sendo conduzidos principalmente na Índia 

(Paliwal e Prassad, 1970; Ajmal e Iqbal, 1987a e b; rao e rajput, 2001) e brasil (tomazello e cardo-

so, 1999; coradin, 2000; marcati et al., 2008). esses trabalhos mostram detalhadamente a formação 

das camadas de crescimento, sendo possível desta forma relacionar a diferenciação dos marcadores de 

crescimento e demais tipos celulares com fatores climáticos ou fenológicos que possam estar influen-

ciando os processos de divisão e diferenciação celular. 

Poucos estudos analisam como lianas respondem a mudanças climáticas sazonais e como estas 

afetam sua atividade cambial, ou se variações cambiais têm influência no seu crescimento. Apenas dois 

trabalhos analisam o crescimento de espécies lianescentes de regiões de clima temperado (esau, 1948; 

davis e evert, 1970) e três analisam o crescimento do hábito em espécies tropicais (léon-Gómez e 

monroy-Ata, 2005; lima et al., 2010; brandes e barros, 2011). léon-Gómez e monroy-Ata (2005) 

encontraram sazonalidade na atividade cambial, correlacionada com a sazonalidade da precipitação 

pluviométrica em três espécies de lianas crescendo no méxico, enquanto brandes e barros (2011) 

encontraram camadas de crescimento anuais em quatro espécies que não apresentavam variações cam-
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bias, mas não encontraram tal periodicidade de formação nas camadas de crescimento presentes em 

quatro espécies que apresentavam variações cambiais.

em trabalho recente, encontramos sazonalidade na formação das camadas de crescimento em 

Tynanthus cognatus (lima et al., 2010). A espécie apresenta atividade cambial por apenas um mês 

durante o ano, no final da estação chuvosa, quando uma camada de crescimento é formada no seu xi-

lema secundário. Ademais, caracterizamos as camadas de crescimento de outras 31 espécies de lianas 

pertencentes á tribo bignonieae, bignoniaceae, sendo possível perceber a importância das cunhas de 

floema na atividade cambial da tribo (Lima et al., 2010).

neste contexto, tivemos como objetivo no presente estudo analisar a sazonalidade da atividade 

cambial e da diferenciação do xilema de três espécies de lianas pertencentes a famílias com maior 

diversidade do hábito nos neotrópicos, bignoniaceae, leguminosae e Sapindaceae, e com diferentes 

configuraçõesem seus sistemas vasculares caulinares. Especificamente buscamos responder: 1) se o 

curto período de atividade cambial é um padrão apresentado por mais espécies lianescentes crescendo 

na reserva Florestalas do instituto de biociências – uSP; 2) se há relação entre a sazonalidade da 

atividade cambial e a sazonalidade da pluviosidade; 3) se a atividade cambial é contínua por toda a 

circunferência do caule; 4) se há formação de camadas de crescimento anuais no xilema.

Material e métodos

Local de coleta

As coletas foram realizadas na reserva Florestal do instituto de biociências da universidade de 

São Paulo (uSP), na cidade universitária Armando Sales de oliveira, São Paulo. é uma reserva de 

mata secundária e se encontra no domínio das florestas ombrófilas densas, guardando relações com as 

florestas ombrófila densa atlântica e estacional semidecidual do estado de São Paulo (Groppo e Pira-

ni, 2005). conta com aproximadamente 120 espécies de árvores e arbustos nativos (rossi 1994) e 54 

espécies de lianas (Figueiredo 2011). e está localizada nas coordenadas 23 o33’S/46o43’W aproxima-

damente, a uma altitude aproximada de 760 m. A região apresenta temperatura média de 21.2 oc, com 

temperatura média de 17,2 oc no mês mais frio, em julho, e temperatura média de 24,3 oc nos meses 
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da mesma forma que o início da atividade cambial não se dá ao mesmo tempo por toda a cir-

cunferência do caule, a mudança de produção de xilema inicial para xilema tardio também não é 

concomitante. Foi possível notar na coleta de abril de Dalbergia frutescens que enquanto um lado do 

caule o câmbio já estava produzindo elementos de vaso de pequeno diâmetro do xilema tardio, o lado 

oposto ainda estava produzindo elementos de vaso de grande diâmetro do lenho inicial. o paralelismo 

entre os dois eventos pode estar relacionado à sinalização para o início desses processos. A auxina é 

o principal fitormônio relacionado tanto à retomada da atividade cambial (Kozlowski, 1971; Iqbal, 

1995; Lachaud, 1999; Evert, 2006) quanto à mudança da produção de xilema inicial para xilema tardio 

(Sundberg et al., 1987; Funada et al., 2005). entretanto, o mecanismo de ação da auxina na retomada 

da atividade cambial ainda não é claro, existindo hipóteses que seria o aumento de sua concentração 

(Little e Savidge, 1987), a sensibilidade do câmbio ao fitormônio (Little e Wareing, 1981; Lachaud 

1989), ou um gradiente de concentração (uggla et al., 1996) o responsável pela retomada da ativida-

de, e ainda evidências de que o fitormônio não seria necessário para a retomada da atividade cambial 

(Evert e Kozlowski, 1967; Evert et al., 1972; Evert 2006).

Conclusões

os resultados obtidos mostram a existência de mais dois padrões de atividade cambial de lianas 

crescendo na reserva Florestal do instituto de biociências - uSP, além do encontrado na liana Tynan-

thus cognatus: atividade intermediária de seis meses em Stizophyllum riparium e Dalbergia frutescens, 

e atividade contínua em Serrjania laruotteana. Ademais, a sazonalidade da atividade cambial guarda 

relação com a pluviosidade. Foi possível mostrar também que a atividade cambial não é espacialmente 

contínua pela circunferência do caule, e que variações cambiais influenciam na atividade do câmbio, 

seja na região de retomada da atividade, como as cunhas em S. riparium, seja na intensificação da 

atividade em regiões específicas, como as regiões entre dois cilindros adjacentes em S. laruotteana. 

Por fim, pôde-se demonstrar que as camadas de crescimento no xilema secundário de S. riparium e D. 

frutescens são formadas anualmente, e que, como a retomada da atividade cambial, a mudança de pro-

dução do xilema inicial para o xilema tardio, não ocorre concomitantemente por todo o câmbio ativo.
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