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ABSTRACT 

 

Lianas have stems with a very specialized anatomical architecture, with attributes that 
allows efficient conductivity and flexibility. Among the suite of features, collectively 
named “lianescent vascular syndrome”, we can quote the presence of cambial variants 
(which are unusual patterns of secondary growth), vessel dimorphism (presence of wide 
and narrow vessel co-occurring, sometimes associated), fewer fibres or thin-walled 
fibres, tall and large rays, and abundant parenchyma (occasionally non-lignified, both on 
axial and radial axis) when compared with related self-supporting species. Most of lianas 
in Bignoniaceae are comprised in the tribe Bignonieae, a large and morphologically 
diverse neotropical clade, possessing the cambial variant “furrowed xylem” as 
synapomorphy. The stem anatomy of Bignonieae lianas is well known, but data about 
root anatomy are scarce. It is known that cambial variants occur in roots of some 
Bignonieae, but there is no information about other features of the secondary structure. 
Thus, the aim of this study is to elucidate some questions, dividing the analysis in two 
parts. In the first chapter, we intent to verify the presence of cambial variants in roots 
and stems, and possible attributes related to vascular lianescent syndrome in roots. In 
the second chapter we analyze the anatomical settings of secondary xylem in roots and 
stems, in order to verify possible differences between them. The key results obtained 
are here synthetized: (i) roots have cambial variants similar to stems, but the phloem 
wedges form interspersed and in same number as the protoxylem poles; (ii) in 
Amphilophium the included phloem wedges, a characteristic of the genus, are also 
included in secondary phloem, besides the xylem; (iii) presence of vascular 
neoformations in Amphilophium, formed by cells in nonconducting portion of the phloem, 
increasing the conductive area; (iv) presence of vessel dimorphism and tall and large rays, 
plus cambial variant, characteristic of vascular lianescent syndrome in the roots of the 
analyzed species, similar to stems; (v) the qualitative features of the xylem are similar 
between roots and stems, as are statistically similar the quantitative features. We believe 
that more studies are necessary in the genetic and hormonal field, aiming to understand 
why the lianescent syndrome occurs in organs subjected to different growth conditions.   
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RESUMO 

 

Lianas possuem uma arquitetura anatômica altamente especializada em seus caules, com 
características que lhes permitem uma condutividade e mobilidade eficientes. O 
conjunto dessas características é denominado de “síndrome vascular lianescente”, e  
compõe-se de variações cambiais (formação de tecidos secundários de forma não-usual), 
dimorfismo de vasos (coocorrência de vasos de grande calibre e vasos de menor calibre, 
muitas vezes associados), poucas fibras ou fibras de paredes delgadas, presença de raios 
altos e largos, e maior quantidade de parênquima (esporadicamente não lignificado, tanto 
axial quanto radial), quando comparadas com as de espécies autossuportantes 
relacionadas. Em Bignoniaceae, a maior parte das lianas estão compreendidas na tribo 
Bignonieae, um grande clado neotropical, morfologicamente diverso, onde a variação 
cambial do tipo “xilema interrompido por cunhas de floema” representa uma 
sinapomorfia do grupo. A anatomia caulinar de lianas é bastante conhecida, entretanto 
dados sobre a anatomia de raízes são raros. Nas raízes de algumas espécies de 
Bignonieae, sabe-se da presença de variações cambiais, mas sem maiores informações 
acerca de outros atributos da estrutura secundária. Desse modo, essa dissertação tem 
como objetivo elucidar algumas questões, dividindo as análises em duas partes. No 
primeiro capítulo, visa-se verificar a presença de variações cambiais em raízes e caules, 
e possíveis atributos relacionados à síndrome vascular lianescente nas raízes. No 
segundo capítulo analisa-se, anatomicamente, as configurações do xilema secundário de 
raízes e caules, à fim de observar possíveis diferenças entre os órgãos. Os resultados 
obtidos são, em síntese, os que seguem: (i) raízes apresentam variação cambial 
semelhante à dos caules, mas as cunhas de floema iniciais se formam intercaladas e em 
mesmo número que os polos de protoxilema; (ii) em Amphilophium, as cunhas de floema 
inclusas, características do gênero, são incluídas no floema secundário, além do xilema; 
(iii) presença de neoformações vasculares em Amphilophium, formadas pela porção não 
condutora do floema secundário, ampliando a área condutora; (iv) presença de 
dimorfismo de vasos e raios altos e largos, além da variação cambial, como características 
da síndrome vascular lianescente, nas raízes das espécies analisadas, semelhantes aos 
seus caules; (v) as características qualitativas do xilema são semelhantes entre raízes e 
caules, assim como as quantitativas, estatisticamente. Estudos são necessários no campo 
do controle gênico e hormonal, visando entender porque a síndrome lianescente ocorre 
em órgãos submetidos a condições de crescimento tão diferentes.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Plantas trepadeiras variam muito em tamanho, forma e origem filogenética, tendo 

sido classificadas de acordo com seus modos de fixação aos hospedeiros por Darwin 

(1882). Elas diferem das plantas autossuportantes (árvores e arbustos) principalmente 

por suas propriedades condutoras e mecânicas caulinares (Rowe & Speck 1998). As 

lianas são trepadeiras lenhosas, que se apoiam em outras plantas para ascender ao dossel 

da floresta (Putz 1983, Putz & Windsor 1987; Laurance et al 2001), pois não se 

autossustentam depois de atingirem uma determinada altura (Gentry 1991). Podem 

crescer em mais de quarenta centímetros de diâmetro e centenas de metros em 

comprimento (Laurance et al. 2001), mas se mantém enraizadas ao solo (Bongers et al. 

2002; Swaine & Grace 2007) apresentando várias adaptações para se agarrar ao 

hospedeiro, como: entrelaçamento, gavinhas adesivas, modificações de folhas e ramos e 

tricomas e raízes adesivas, entre outros (Bongers et al. 2002; Schnitzer & Bongers 2002).  

Segundo Schnitzer et al. (2011), as florestas tropicais concentram a maioria das 

espécies de plantas do planeta, e contribuem com a maior parte dos estoques de 

carbono em forma de biomassa do que os outros ecossistemas terrestres. As lianas são 

consideradas um dos componentes principais e mais importantes das florestas tropicais 

(Putz & Mooney 1991; Angyalossy et al. 2012). Nestes sistemas florestais, compõem de 

10 a 45% dos caules de plantas lenhosas (Schnitzer & Bongers 2002), com 4,5% do total 

de peso seco em caules e 6% em folhas (Putz 1983), e entre 14 e 30% do dossel (Avalos 

& Mulkey 1999). Segundo Laurance et al. (2001), a propagação das lianas, tanto 

vegetativamente quanto por sementes, aumenta sua habilidade de se proliferar em 

condições favoráveis. Ademais, são fonte de alimento e um importante componente 

estrutural do habitat dos animais da floresta (Putz & Mooney 1991).  
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Muitas lianas demandam grande quantidade de luz, e as clareiras formadas por 

quedas de árvores fornecem, além da luminosidade, pequenas árvores e caules que 

servem de suporte e são cruciais para o movimento escandente das lianas (Laurance et 

al. 2001). As lianas, captam esse e outros recursos (Schnitzer & Carson 2010), 

colonizando rapidamente o local logo após sua formação (Schnitzer et al. 2005) e 

reduzindo o crescimento e recrutamento de árvores nestas clareiras (Schnitzer & 

Carson 2010). Também o aumento do CO2 atmosférico pode acelerar o crescimento 

de lianas (Mohan et al. 2006; Zotz et al. 2006; Schnitzer & Bongers 2011), e sua 

consequente chegada ao topo das árvores. Geograficamente, a distribuição das lianas 

define-se por latitude, com maior abundância nos trópicos, diminuindo à medida que nos 

afastamos do Equador, e poucas espécies são adaptadas ao frio (Gentry 1991; Isnard & 

Silk 2009; Angyalossy et al. 2012). Essa característica está associada à maior probabilidade 

de ocorrência de embolismos, pois segundo Ewers et al. (1990), as lianas apresentam os 

maiores (> 200 µm) e mais longos (> 7 m) vasos do reino vegetal, que são muito mais 

vulneráveis à embolia do que vasos curtos e estreitos (Zimmermann 1983; Tyree & 

Sperry 1989; Baas et al. 2004). O estresse hídrico, o mecanismo de “air seeding” e o 

congelamento da água nos vasos podem, todos, levar ao embolismo. No entanto, é 

comum encontrarmos também vasos estreitos que — apesar de menos eficientes na 

condução (Baas et al. 2004; Wheeler et al. 2005) — se associam aos vasos largos para 

formar uma via alternativa de trajeto da água e, caso a embolia realmente ocorra, 

garantem a segurança da condução de seiva até a copa dessas plantas (Ewers & Fisher 

1991; Carlquist 2001; Brodersen et al. 2013). Essa presença de vasos de grande e 

pequeno calibre coocorrendo, inclusive associados, é conhecida como “dimorfismo de 

vasos” (termo cunhado por Carlquist 1981), e descreve uma característica comum às 

espécies lianescentes (Carlquist 1981; 1985, 2001).  
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Quanto ao aumento de diâmetro dos caules, o crescimento secundário típico se 

dá por meio do câmbio, meristema lateral responsável por produzir xilema secundário 

para o interior e floema secundário para o exterior de seus limites. Contudo, muitas 

angiospermas mostram uma ampla variação de seu crescimento vascular secundário em 

relação ao tipo usual (Spicer & Groover 2010). Caules com esse tipo de crescimento 

diferenciado são referidos na literatura como incomuns, atípicos ou anômalos. O termo 

“variação cambial” foi criado por Carlquist (1988), em substituição ao termo “anômalo”, 

levando-se em conta que uma determinada estrutura não usual pode ser normal para a 

planta ou espécie em questão (Lopes et al. 2008). De acordo com Angyalossy et al. 

(2012), variações cambiais são também encontradas em árvores e arbustos, mas são 

mais comuns em lianas e trepadeiras tropicais. Adicionalmente, segundo Caballé (1993), 

muitas famílias podem ter seus indivíduos identificados apenas pela verificação das 

variações cambiais presentes em seus caules; Bignoniaceae, Menispermaceae e 

Sapindaceae são exemplos dessa situação (Angyalossy et al. 2012) 

Desde o século XIX, os estudos anatômicos em lianas sugerem que as variações 

cambiais sejam adaptações aos desafios mecânicos que as essas plantas estão submetidas 

(Garrido-Perez & Burnham 2010), e representam uma característica fundamental das 

espécies com esse hábito (Schenck 1893; Carlquist 2001). As variações cambiais podem 

também ocorrer em conjunto em determinados táxons (Angyalossy et al. 2012, 2015), 

e possuem, ainda, função na estocagem de produtos da fotossíntese e no reparo de 

injúrias (Dobbins & Fisher 1986; Carlquist 1991, 2001).  

 Adicionalmente, em termos gerais, o xilema secundário nas lianas também é 

diferenciado, quando comparado ao das plantas autossuportantes, apresentando 

características que podem ser verificadas em diversas espécies (Carlquist 1991, 2001; 

Angyalossy et al. 2012, 2015). Como características amplamente reconhecidas para esse 
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tipo de plantas, citam-se vasos de grande diâmetro, mais abundantes do que em árvores; 

mais parênquima axial e radial, às vezes com presença de parênquima não-lignificado; 

menos fibras, ou fibras de paredes delgadas; raios largos e altos (Angyalossy et al. 2012). 

Juntas, essas características — e também incluindo-se as variações cambiais — podem 

ser designadas “síndrome vascular lianescente” (Angyalossy et al. 2015).  

 Essa anatomia peculiar de espécies lianescentes exibe relação com as adaptações 

mecânicas e condutivas, relativas ao hábito escandente, com caules delgados que 

possuem menos xilema do que árvores com copas de tamanho semelhante (Ewers & 

Fisher 1991; Angyalossy et al. 2012), e representa uma característica funcional na busca 

por um espaço inexplorado pelos dosséis dos hospedeiros dessas plantas. A formação, 

durante o crescimento secundário, de tecidos rígidos misturados à tecidos macios, 

proporciona grande flexibilidade à ação ascendente (Isnard & Silk 2009; Angyalossy et al. 

2015) e aos movimentos do caule, sem a consequente danificação do xilema (Carlquist 

2001). Complementarmente, antes de encontrarem um suporte e iniciarem o 

crescimento pelo hábito escandente, várias espécies de lianas apresentam uma fase do 

desenvolvimento conhecida como “fase autossuportante”, na qual as plantas ainda não 

apresentam características da síndrome lianescente, e apresentam vasos escassos e de 

pequeno diâmetro, as fibras tem paredes espessas e praticamente não há parênquima 

axial (Fisher & Ewers 1991; Rowe et al. 2004; Angyalossy et al. 2012; Angyalossy et al. 

2015).  

 

BIGNONIACEAE E BIGNONIEAE 

 

Bignoniaceae é uma família predominantemente neotropical, (Olmstead et al. 

2009), constituída por um complexo de plantas lenhosas, arbóreas e arbustivas incluindo 

muitas lianas, e poucas herbáceas (Metcalfe & Chalk 1950; Fischer et al. 2004). A família 
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conta com 82 gêneros e cerca de 827 espécies (Lohmann et al. 2016), cuja classificação 

mais recente (Olmstead et al. 2009) reconhece 8 tribos: Bignonieae Dumort, Catalpeae 

DC. ex Meisn., Coleeae Bojer, Crescentieae G. Don, Jacarandeae Seem., Oroxyleae A.H. 

Gentry, Tecomeae Endl. e Tourrettieae G. Don.  

Na família Bignoniaceae, a tribo Bignonieae é um clado grande e 

morfologicamente sortido de lianas (Lohmann 2006) — o maior nos trópicos (Schenck 

1893; Pace et al. 2009). Endêmica das Américas (Lohmann et al. 2013), consiste 

tradicionalmente em poucos gêneros amplos e muitos gêneros menores (Olmstead et 

al. 2009). Segundo a última revisão (Lohmann & Taylor 2014), Bignonieae apresenta 21 

gêneros 393 espécies, e é caracterizada predominantemente por lianas, raramente 

arbustos, (Fischer et al. 2004; Lohmann 2006). Ocorre exclusivamente nas Américas, 

indo do sul dos Estados Unidos ao norte do Chile e da Argentina, habitando locais 

úmidos e secos, variando desde as florestas tropicais (Atlântica e Amazônica), às 

florestas sazonalmente secas (caatinga e chaco) e savanas (cerrado) (Lohmann et al. 

2013). 

A presença de variação cambial em cunhas de floema é uma sinapomorfia da tribo 

Bignonieae (Lohmann 2006; Pace et al. 2011). Durante o desenvolvimento do caule, o 

câmbio tem atividade inicialmente regular, mas sofre uma mudança em quatro porções 

equidistantes, que passam a produzir mais floema secundário do que xilema secundário 

(Pace et al. 2009; Spicer & Groover 2010). As quatro regiões cambiais que possuem 

atividade alterada, se mantém coexistindo com as regiões do câmbio com crescimento 

secundário regular dentro do caule (Pace et al. 2011). Além disso, as cunhas de floema 

possuem raios largos, denominados raios limitantes (Schenck 1893), que delimitam o 

câmbio vascular nestes espaços (Lima et al. 2010).  
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Da atividade diferenciada do câmbio formam-se arcos ou cunhas de floema (Pace 

et al. 2009). Segundo Spicer & Groover (2010), as cunhas de floema ocorrem em pelo 

menos cinco grupos de angiospermas. Dobbins (1981) correlaciona o número e a 

posição de vários segmentos unidirecionais de câmbio em caules de algumas espécies de 

Bignoniaceae com folhas decussadas, numa hipótese de correlação morfológica entre 

crescimento secundário anômalo e o padrão de vascularização do corpo primário da 

planta. Entretanto, Pace et al. (2009) mostra, em seu trabalho, que as cunhas são 

formadas intercaladas à saída das folhas, confirmando observações prévias de Schenck 

(1893) e Solereder (1908). Pace et al. (2009) descreve, para caules adultos de Bignonieae, 

seis arranjos diferentes de tecidos vasculares formados pela variação do câmbio, ao 

longo da filogenia da tribo (Fig. 1): (1) quatro arcos amplos de floema; (2) quatro cunhas 

de floema; (3) quatro arcos estreitos de floema; (4) cunhas em número múltiplo de 

quatro; (5) cunhas múltiplo-dissectadas; (6) cunhas de floema inclusas.  

Apesar de comuns em caules de diversas espécies de lianas, principalmente por 

sua conexão com o hábito, as variações cambiais ocorrem também nas raízes, de forma 

semelhante aos caules, em vários grupos de plantas, como Amaranthaceae, Basellaceae, 

Nyctaginaceae, Passifloraceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae e Sapindaceae (Grosso 

2007; Rajput et al., 2010; El-Ghamery et al. 2015; Carlquist 1999; Carlquist 2004; Hearn 

2009; Mikesell 1979; Horak 1981; Rajput 2015). Os trabalhos de Gabrielli (1992), 

Martinelli et al. (2008) e Singh & Misra (2012) demonstram que também as raízes de 

espécies de Bignonieae desenvolvem cunhas de floema semelhantes às encontradas em 

caules, entretanto esses estudos se mostram rasos ou incompletos quanto a maiores 

aspectos anatômicos e estruturais.  
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Fig. 1. Cortes transversais, ilustrando a diversidade anatômica resultante das seis trajetórias ontogenéticas 
presentes em Bignonieae. — A: Podranea ricasoliana (grupo externo), crescimento secundário padrão. — 
B: Perianthomega vellozoi, tipo 1 (4 arcos amplos de floema, câmbio variante com divisões anticlinais). — 
C: Tanaecium pyramidatum, tipo 2 (4 cunhas de floema).  — D: Fridericia chica, tipo 2 (4 cunhas de floema). 
— E: Fridericia platyphylla, tipo 3 (4 arcos de estreitos de floema, câmbio variante sem divisões anticlinais). 
— F: Bignonia binata, tipo 4 (cunhas em número múltiplo de 4). — G: Adenocalymma divaricatum, tipo 4 
(cunhas em número múltiplo de 4). — H: Dolichandra unguis-cati, tipo 5 (cunhas múltiplo-dissectadas). — 
I: Amphilophium crucigerum, tipo 6 (cunhas de floema inclusas). Fonte: Pace et al. (2009). 

 

Dessa maneira, dividimos esta dissertação em dois capítulos: o primeiro 

apresenta uma análise comparativa entre raízes e caules de Amphilophium crucigerum, 

Amphilophium paniculatum, Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum, buscando analisar 

se a variação cambial ocorre em ambos os órgãos nas espécies e, se sim, uma descrição 

detalhada do tipo de variação cambial, além de possíveis características relacionadas à 
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síndrome vascular lianescente em ambos os órgãos. No segundo capítulo, faz-se uma 

verificação acerca das características relativas ao xilema secundário de raízes e caules, e 

possíveis atributos relacionados à síndrome lianescente em ambos os órgãos, nas 

mesmas espécies descritas acima. Ambos capítulos são complementares e visam, 

principalmente, verificar se as raízes respondem de forma similar ao caule, quanto às 

características anatômicas da Síndrome Vascular Lianescente. 
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SÍNDROME VASCULAR LIANESCENTE EM RAÍZES E 
CAULES DE BIGNONIEAE 
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RESUMO 

 

Dentro da família Bignoniaceae, todas as espécies da tribo Bignonieae, grande clado de 
lianas neotropicais, apresentam em seus caules a variação cambial do tipo “xilema 
interrompido por cunhas de floema”. Adicionalmente, essas espécies apresentam outras 
características, além da variação cambial, que somadas constituem a “síndrome vascular 
lianescente”, como: dimorfismo de vasos (coocorrência de vasos de grande e pequeno 
calibres), raios altos e largos, comuns também em lianas de outras famílias. Contudo, 
apesar da conhecida ocorrência de variação cambial em raízes, os trabalhos relativos a 
essa estrutura nas espécies de Bignonieae são escassos, e assim o objetivo deste estudo 
é comparar raízes e caules de quatro espécies de lianas da tribo, à fim de verificar a 
presença de características relacionadas à síndrome lianescente em ambos os órgãos. As 
amostras foram coletadas e processadas seguindo metodologias usuais para análise 
microscópica e diversos parâmetros anatômicos qualitativos foram observados. Quatro 
espécies foram estudadas, a saber: Amphilophium crucigerum, Amphilophium paniculatum, 
Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum. Em nossos resultados, verificamos que as 
raízes dessas espécies apresentam as mesmas características da síndrome vascular 
lianescente que ocorrem nos caules, com presença de variação cambial do tipo xilema 
interrompido por cunhas de floema, dimorfismo de vasos e raios altos e largos. Nas 
raízes, as primeiras cunhas de floema formam-se intercaladas e em mesmo número que 
os polos de protoxilema, diferentemente dos caules onde essas cunhas iniciais formam-
se de acordo com a filotaxia decussada, característica das espécies de Bignonieae. 
Complementarmente, as duas espécies de Amphilophium apresentam cunhas inclusas no 
floema secundário — além do xilema —, por cunhas de floema adjacentes, uma 
característica nunca descrita para espécies desse gênero em Bignonieae. Também em 
Amphilophium observamos outra novidade, neoformações vasculares ocorrendo na raiz 
de modo semelhante ao caule, onde novos cordões de xilema e floema são formados 
por novos câmbios originados pela rediferenciação de células parenquimáticas do floema 
secundário não condutor, que ampliam a área condutora xilemática e floemática. 
Conclui-se que as características da síndrome lianescente estão presentes na raiz, como 
o observado no caule. Estudos são necessários no campo do controle gênico e 
hormonal, visando entender a síndrome em órgãos submetidos a condições de 
crescimento diferentes. 
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INTRODUÇÃO  

 

A tribo Bignonieae é um clado composto essencialmente pelo hábito lianescente. 

Segundo Lohmann (2006), é constituído por muitas espécies e bem diverso do ponto de 

vista morfológico, sendo considerado o maior dos trópicos (Schenck 1893; Olmstead et 

al. 2009). É uma tribo endêmica das Américas, com 21 gêneros e 393 espécies 

reconhecidas (Lohmann & Taylor 2014), ocorrendo apenas nas Américas, do sul dos 

Estados Unidos ao norte de Argentina e Chile (Lohmann et al. 2013). 

Muitas espécies de plantas que apresentam o hábito lianescente apresentam, 

também, variações cambiais. De acordo com Angyalossy et al. (2012, 2015), as variações 

cambiais podem ser de dois tipos principais: (i) originadas de um único câmbio, regular 

em produtos mas irregular em conformação (produz floema interxilemático, xilema 

interrompido por cunhas de floema, elementos axiais divididos por raios largos); (ii) 

originadas de múltiplos câmbios (produz câmbios sucessivos, cilindros vasculares 

múltiplos, floema ou xilema intraxilemático, cilindros vasculares externos). A variação 

cambial do tipo “xilema interrompido por cunhas de floema” ocorre em pelo menos 

outros cinco grupos de angiospermas (Spicer & Groover 2010), e é uma sinapomorfia 

entre todas as espécies da tribo Bignonieae (Lohmann 2006; Pace et al. 2011). 

Nos caules das espécies de Bignonieae, o câmbio com uma atividade inicialmente 

regular, passa a produzir maiores quantidades de floema secundário enquanto diminui a 

produção de xilema, em quatro porções equidistantes da circunferência (Pace et al. 2009; 

Lima et al. 2010; Spicer & Groover 2010). Formam-se primeiramente — em função dessa 

atividade diferenciada — quatro cunhas de floema; em determinados táxons, mais quatro 

cunhas surgem intercaladas à primeiras, mais quatro, e assim por diante (Schenck 1893; 

Dobbins 1971; Pace et al. 2009). Essas regiões cambiais com atividade diferenciada, 
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denominadas câmbio variante, mantêm-se coexistindo com as regiões do câmbio com 

atividade cambial regular (Pace et al. 2011) e, adicionalmente, junto com as cunhas de 

floema formam-se raios largos, denominados por Schenck (1893) de “raios limitantes”, 

que encerram o câmbio vascular nessas regiões (Lima et al. 2010). Segundo Schenck 

(1893), a variação cambial facilita os dobramentos e torções típicos dos caules das lianas 

de Bignonieae, e quanto mais cunhas houver no caule, melhor o desenvolvimento do 

indivíduo. Dobbins (1981) menciona que as cunhas de floema nos caules de espécies de 

Bignonieae tem relação com a filotaxia das folhas, normalmente decussadas e/ou 

espiraladas, surgindo nos locais de saída das mesmas. Mas de acordo com Schenck 

(1893), Solereder (1908) e Pace et al (2011), as cunhas se formam alternadamente à 

filotaxia das folhas. No caule das espécies da tribo, a atividade das porções de câmbio 

variante pode formar arcos (câmbio contínuo) ou cunhas (câmbio descontínuo), sendo 

que há, atualmente, a descrição de seis diferentes arranjos formados pela variação 

cambial do tipo xilema interrompido por cunhas de floema, de acordo com Pace et al. 

(2009): (i) quatro arcos amplos de floema; (ii) quatro cunhas de floema; (iii) quatro arcos 

estreitos de floema; (iv) cunhas em número múltiplo de quatro; (v) cunhas múltiplo-

dissectadas; (vi) cunhas de floema inclusas. 

As angiospermas apresentam uma ampla gama de variações do crescimento 

secundário, que emergiram múltiplas vezes em táxons sem relação próxima (Spicer & 

Groover 2010), e são encontradas desde Gnetales, até diferentes grupos de 

Magnoliideas e eudicotiledôneas (Angyalossy et al. 2012). Neste âmbito, verifica-se que 

as raízes podem apresentar as mesmas variações cambiais que seus caules, em espécies 

de várias famílias, sejam elas herbáceas, arbustivas ou arbóreas, como as encontradas em 

Amaranthaceae (Grosso 2007; Rajput et al., 2010; El-Ghamery et al. 2015), Basellaceae 

(Carlquist 1999), Nyctaginaceae (Carlquist 2004; Sereena et al. 2011), Passifloraceae 
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(Hearn 2009) e Phytolaccaceae (Mikesell 1979). Por outro lado, raízes podem apresentar 

variação cambial enquanto os seus caules possuem uma atividade cambial regular, como 

em Daviesia (Fabaceae) (Pate et al. 1989). Quanto às raízes de Bignonieae, alguns 

trabalhos fazem menção à variação cambial do tipo cunhas de floema ocorrendo da 

mesma maneira que nos caules, como os de Avetta (1887), Gabrielli (1992), Martinelli 

et al. (2008) e Singh & Misra (2012).  

A anatomia dos caules das lianas é bem peculiar pois, além de apresentar em 

muitas famílias a variação cambial, como mencionado anteriormente, exibe outras 

características relacionadas ao hábito escandente (Lima et al. 2010). Essas plantas 

possuem um sistema vascular bastante similar, formado por células condutoras de 

grande calibre, poucas fibras e tecidos macios (parênquima ou floema) misturados com 

tecidos rígidos (esclerênquima ou xilema) (Schenck 1893; Carlquist 1985). Se houver 

crescimento secundário, as lianas podem apresentar xilema com vasos de grande e 

pequeno calibre coocorrendo (dimorfismo de vasos), parênquima axial e radial não 

lignificados, raios largos e altos (Angyalossy et al. 2015). Essas características, juntas, são 

denominadas como “síndrome vascular lianescente”, e tem sido a chave do sucesso de 

plantas que apresentam esse habito, contrastando com o padrão encontrado no xilema 

das plantas autossuportantes, que apresentam vasos pequenos (não ocorre o 

dimorfismo), mais fibras e menos parênquima quando comparadas ao hábito lianescente 

de espécies relacionadas (Angyalossy et al. 2015). É importante salientar que antes do 

início do crescimento dentro do hábito lianescente, várias espécies apresentam uma 

“fase autossuportante” do desenvolvimento, na qual o xilema secundário apresenta 

vasos escassos e de pequeno diâmetro, fibras de paredes espessas e quase nenhum 

parênquima axial (Fisher & Ewers 1991; Angyalossy et al. 2012; Angyalossy et al. 2015).  



28 
 

Em relação à síndrome vascular lianescente, os trabalhos até hoje só trazem 

dados referentes à caules de espécies com esse hábito; em raízes, há apenas indicações 

de que as variações cambiais, semelhantes ao caule, podem ocorrer. Somente Bastos et 

al. (2016), em um estudo com lianas de Sapindaceae (da tribo Paullineae), verificam 

características da síndrome em raízes de espécies lianescentes. Desse modo, o objetivo 

desse capítulo é analisar, de modo comparativo, raízes e caules de espécies pertencentes 

à tribo Bignonieae, à fim de verificar se as características relacionas à síndrome vascular 

lianescente ocorrem nas raízes assim como nos caules.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

MATERIAL 

 

No presente trabalho são analisadas comparativamente as raízes e os caules de 

quatro espécies pertencentes à tribo Bignonieae, família Bignoniaceae (Tabela 1), 

ocorrentes no Brasil. A escolha das espécies se deu com o objetivo de representar mais 

de um subtipo da variação cambial “xilema interrompido por cunhas de floema”. 

Segundo Pace et al. (2009) os subtipos encontrados são: (1) quatro arcos amplos de 

floema; (2) quatro cunhas de floema; (3) quatro arcos estreitos de floema; (4) cunhas 

em número múltiplo de quatro; (5) cunhas múltiplo-dissectadas; (6) cunhas de floema 

inclusas. As espécies analisadas representam os subtipos 2, 4 e 6 (ver Tabela 1).   

Os locais de coleta foram selecionados pelo fácil acesso e abundância de espécies 

da tribo Bignonieae, baseando-se em trabalhos de levantamento florístico e identificação 

de espécies (Villagra & Romaniuc Neto 2010; Figueiredo 2011). Os locais escolhidos 

foram: 
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 Reserva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, SP, Brasil.  

 Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP, Brasil.  

 Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, São Paulo, SP, Brasil. 

Buscou-se sempre trabalhar com o número de três indivíduos para cada espécie, 

mas em alguns casos, por algumas limitações no campo ou no percurso da preparação 

das lâminas histológicas, apenas dois, ou mesmo um único indivíduo foram analisados 

(ver Tabela 1). 

 

MÉTODOS 

Coletas 

 

As quatro espécies foram coletadas em campo, em fase adulta de 

desenvolvimento, alcançando o dossel, em estado lianescente e não autossuportante, 

sem sinal aparente de injúria. Os caules foram coletados à 1,30 m do solo, quando 

possível; caules prostrados foram coletados quando apresentavam raízes adventícias, a 

30 cm de distância dessas estruturas, para ambos os lados. Quanto às raízes, foram 

coletadas a 30 centímetros da conexão caule-raiz, contudo, para as análises, apenas as 

porções mais próximas ao caule foram selecionadas. As amostras foram fixadas em FAA 

70 (formaldeído, ácido acético e álcool etílico 70%, na proporção 18:1:1) (Johansen 

1940) e posteriormente, armazenadas para etanol 70%. 

 

Análise microscópica 

 

As amostras de caule e raiz foram seccionadas em amostras de 5 centímetros, 

que contam com casca (periderme + floema), câmbio, xilema secundário, xilema 
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primário e medula (esta, quando presente). Os materiais passaram pelo processo de 

infiltração e emblocamento em PEG (polietilenoglicol) 1500 (Gerlach 1984), e quando 

necessário, antes do processo de infiltração, as porções do caule e da raiz foram 

amolecidas, pelo emprego de Etilenodiamina 4% em estufa a 60°C (Barbosa et al. 2010). 

Posteriormente, os cortes histológicos foram feitos em três planos: transversal, 

longitudinal tangencial e longitudinal radial, em micrótomo de deslize, com espessura 

entre 10 e 25 µm, utilizando-se a técnica de Barbosa et al. (2010). Em seguida, os cortes 

foram desidratados e submetidos à dupla coloração Safranina 1% e Azul de Astra 1% 

(Bukatsch 1972, modificado por Kraus & Arduin 1997). Finalmente, foram 

confeccionadas lâminas permanentes utilizando-se Bálsamo do Canadá como meio de 

montagem. As lâminas foram fotografadas em microscópio ótico e estereomicroscópio 

com câmera digital DFC310 acoplada. 

As medições dos valores de diâmetro de vasos foram realizadas utilizando-se o 

software livre ImageJ versão 1.48V (http://rsb.info.nih.gov/ij/), e os valores são 

apresentados nos resultados, no item “dimorfismo de vasos”, com valor médio e, entre 

parênteses, o desvio padrão e os valores mínimo e máximo.    

 

Terminologia utilizada 

 Cunhas de floema iniciais: primeiras cunhas de floema formadas por atividade do 

câmbio variante.  

 Cunhas de floema adicionais: cunhas de floema formadas num segundo momento do 

crescimento secundário, sempre intercaladas às cunhas de floema iniciais. São 

características dos caules e raízes que apresentam cunhas de floema múltiplas. 

 Cunhas de floema inclusas: cunhas que ficam encerradas no tecido secundário, através 

da retomada da atividade cambial regular pela porção mais externa das mesmas. 
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Tabela 1. Espécies utilizadas, subtipo da variação cambial caulinar, órgão coletado, a área 
de coleta, número do coletor e identificador.  

 

 
 

ESPÉCIES

SUBTIPOS DE 

VARIAÇÃO CAMBIAL 

CAULINAR

ÓRGÃO LOCAIS DE COLETA

NÚMERO 

DE 

COLETOR

IDENTIFICAÇÃO

Amphilophium 

crucigerum (L.) L.G. 

Lohmann

Cunhas de floema inclusas caule

Reserva do Instituto de 

Biociências da Universidade 

de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, 

SP, Brasil. 

Victorio 01 M. R. Pace 

Amphilophium 

crucigerum (L.) L.G. 

Lohmann

Cunhas de floema inclusas caule

Reserva do Instituto de 

Biociências da Universidade 

de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, 

SP, Brasil. 

Victorio 19 M. R. Pace 

Amphilophium 

crucigerum (L.) L.G. 

Lohmann

--- raiz

Reserva do Instituto de 

Biociências da Universidade 

de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, 

SP, Brasil. 

Victorio 26 M. R. Pace 

Amphilophium 

paniculatum (L.) Kunth
Cunhas de floema inclusas

caule e 

raiz

Reserva Biológica do Alto da 

Serra de Paranapiacaba, São 

Paulo, SP, Brasil.

Bastos 12 M. R. Pace 

Mansoa difficilis  (Cham.) 

Bureaus & K. Schum.

Cunhas de floema múltiplas 

de quatro

caule e 

raiz

Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP, 

Brasil. 

Victorio 05
M. R. Pace & F. H. 

Silva

Mansoa difficilis  (Cham.) 

Bureaus & K. Schum.

Cunhas de floema múltiplas 

de quatro

caule e 

raiz

Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP, 

Brasil. 

Victorio 06
M. R. Pace & F. H. 

Silva

Mansoa difficilis  (Cham.) 

Bureaus & K. Schum.

Cunhas de floema múltiplas 

de quatro

caule e 

raiz

Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga (PEFI), São Paulo, SP, 

Brasil. 

Victorio 15
M. R. Pace & F. H. 

Silva

Tanaecium 

pyramidatum (Rich.) 

L.G. Lohmann

Quatro cunhas de floema caule

Reserva do Instituto de 

Biociências da Universidade 

de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, 

SP, Brasil. 

Pace 14 M. R. Pace 

Tanaecium 

pyramidatum (Rich.) 

L.G. Lohmann

--- raiz

Reserva do Instituto de 

Biociências da Universidade 

de São Paulo – Armando 

Salles de Oliveira, São Paulo, 

SP, Brasil. 

Martinelli 10 M. R. Pace 
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RESULTADOS 

 

São apresentados os resultados obtidos com raízes e caules das quatro espécies 

da tribo Bignonieae analisadas: Amphilophium crucigerum, Amphilophium paniculatum, 

Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum. As características da síndrome lianescente são 

apresentadas em conjunto para as espécies analisadas e, se necessário, de maneira 

específica para cada caso. 

 

SINDROME VASCULAR LIANESCENTE 
 
Variação cambial  

Xilema interrompido por floema 

 

As raízes das espécies analisadas apresentam variação cambial, do tipo xilema 

interrompido por cunhas de floema (Fig. 1A-B, 2A, 3A, 4A), assim como os caules (Fig. 

1C, 2B, 3B, 4B). As cunhas de floema nas espécies analisadas de Bignonieae são de dois 

tipos: cunhas iniciais e as cunhas adicionais. A posição e o número de cunhas de floema 

iniciais nas raízes seguem a posição e o número de polos de protoxilema, dispondo-se 

de forma alternada a esses (Fig. 1D, 2C, 3D, 4D); os caules apresentam sempre quatro 

cunhas de floema iniciais (Fig. 1C, 2B, 3B, 4B). As espécies apresentam cunhas adicionais 

às cunhas iniciais, nas raízes e nos caules, exceto no caule de Amphilophium crucigerum 

(Fig. 1C) e na raiz e no caule de Tanaecium pyramidatum (Fig. 4 A-B), onde se verificam 

apenas cunhas de floema iniciais. As cunhas adicionais dos caules são múltiplas de quatro 

(Fig. 3B). Em ambos órgãos, as cunhas de floema iniciais e adicionais estão delimitadas 

por raios largos, denominados raios limitantes (Fig. 1D; 2C, E; 3D; 4C-D).  

Nas raízes de menor calibre de Amphilophium crucigerum, há cinco polos de 

protoxilema e, consequentemente, cinco cunhas de floema iniciais (Fig. 1A, D). Na raiz 
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de maior calibre de A. crucigerum e na raiz de Amphilophium paniculatum, há quatro polos 

de protoxilema e quatro cunhas de floema iniciais intercaladas a estes (Fig. 1B, 2A). Nos 

caules de ambas espécies, observam-se quatro cunhas de floema iniciais (Fig. 1C e 2B). 

Nestas espécies, tanto nas raízes quanto nos caules, as cunhas de floema iniciais sofrem 

inclusão no floema e/ou no xilema secundários.  

Tanto em A. crucigerum quanto em A. paniculatum, as cunhas iniciais são incluídas 

nas cunhas de floema adicionais adjacentes, que se originam, em forma de degraus de 

escada, contíguas à porção não condutora do floema da cunha inicial. No processo de 

inclusão, a cunha de floema inicial fica comprimida no interior da cunha adicional, 

permanecendo ligada à cunha adicional por sua porção de floema não condutor ou por 

células parenquimáticas, correspondentes à porção floemática dos raios limitantes (Fig. 

1E; 2D-F). A inclusão das cunhas de floema iniciais no xilema, delimitadas pelos raios 

limitantes, se dá apenas nos caules de Amphilophium crucigerum observando-se que sua 

inclusão é total, visto que ao final da inclusão somente são observadas células xilemáticas 

(Fig. 1F-G). As cunhas de floema iniciais em Amphilophium são simples, isto é, são 

retilíneas sem formar o padrão de degraus de escada, tanto na raiz quanto no caule (Fig. 

1A-G; 2A-E). 

Em Mansoa difficilis o número de polos de protoxilema varia entre cinco e sete e 

o número de cunhas de floema iniciais intercaladas aos polos de protoxilema varia entre 

cinco e sete (Fig. 3C-D). No caule, observam-se quatro cunhas de floema iniciais (Fig. 

3B). Todas as cunhas de floema inicial, tanto na raiz como no caule, apresentam o padrão 

semelhante a degraus de escada (Fig. 3A-B, E).  

Nas raízes de Tanaecium pyramidatum ocorrem cinco cunhas de floema iniciais 

simples (retilíneas, sem formar o padrão em degraus), alternando-se com cinco polos de 
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protoxilema (Fig. 4 C-D). No caule, verifica-se a presença de quatro cunhas de floema 

iniciais simples (Fig. 4B). Nesta espécie não se formam cunhas de floema adicionais. 

As cunhas de floema adicionais formam-se, nas duas espécies de Amphilophium e 

em Mansoa difficilis, intercalando-se às cunhas de floema iniciais (Fig. 1B, E; 2A-B, D-F; 

3A-B, E). Na raiz de Amphilophium crucigerum e na raiz e caule de Amphilophium 

paniculatum, as cunhas de floema adicionais posicionam-se opostas às cunhas de floema 

iniciais, de forma continua à estas, e, adicionalmente, novas cunhas adicionais podem se 

formar em outros pontos da circunferência (Fig. 1B, E; 2A-B, D-E). No caule de A. 

paniculatum, quatro cunhas adicionais surgem concomitantemente às iniciais (Fig. 2B, E), 

e sua porção de floema não condutor sofre inclusão no floema de uma nova cunha 

adicional (Fig. 2D-F). Nos caules de A. paniculatum e M. difficilis, as cunhas adicionais são 

múltiplas de quatro, sendo mais evidente na última espécie (Fig. 2B). Nas três espécies 

as cunhas adicionais apresentam o padrão em degraus (Fig. 1B, E; 2A-B, D-E; 3A-B, E).  

Adicionalmente, nas raízes das espécies analisadas, observam-se subtipos da 

variação cambial “xilema interrompido por cunhas de floema”. Esses subtipos 

apresentam relação com as características principais dos subtipos da variação cambial 

observada nos caules, mas não com o número de cunhas de floema (ver Tabela 2). Em 

Amphilophium crucigerum e Amphilophium paniculatum o subtipo encontrado para raízes é 

o de cunhas de floema inclusas (Fig. 1B, E; 2A, D), sendo o mesmo subtipo encontrado 

nos caules (Fig. 1C, F-G; 2B, E-F). Nas raízes de Mansoa difficilis, verifica-se o subtipo 

cunhas de floema múltiplas, além das iniciais (Fig. 3A), e o mesmo para seu caule, que 

apresenta as cunhas em número múltiplo das quatro iniciais formadas sequencialmente 

(Fig. 3B). Em Tanaecium pyramidatum, tanto para raízes quanto para caules, verifica-se o 

subtipo cunhas de floema simples, sem adição de cunhas múltiplas (Fig. 4A-C).  
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Neoformações vasculares 

 

 Nas duas espécies de Amphilophium analisadas, verifica-se a presença de novos 

câmbios vasculares, que formam novos cordões de xilema e floema secundários, imersos 

na porção não condutora do floema secundário. Esses novos cordões são denominados 

aqui de “neoformações vasculares” (Fig. 2A-B; 5A; 6A, C). Essas neoformações são 

formadas por câmbios suplementares, que se originam de células parenquimáticas do 

floema não condutor, não estando presentes nas raízes de A. crucigerum.  

No caule de Amphilophium crucigerum, as neoformações vasculares se diferenciam na 

porção dilatada dos raios, dispondo-se perpendicularmente ao eixo da planta, 

organizadas de maneira radial (Fig. 5A). Essas neoformações apresentam dois tipos de 

combinações de xilema e floema: (i) xilema oposto ao floema (Fig. 5B); (ii) duas porções 

de floema, dispostas uma de cada lado do xilema (Fig. 5C). As neoformações encerram, 

em si, xilema com vasos de pequeno calibre, parênquima axial e fibras, e floema com 

elementos de tubo crivado, parênquima e fibras em faixas, perpendiculares ao eixo 

caulinar (Fig. 5B-C).  

Na raiz e no caule de Amphilophium paniculatum, as neoformações ocorrem em 

disposição tangencial, paralela à superfície, formando um semicírculo na raiz (Fig. 2A; 6A, 

C) e uma circunferência incompleta no caule (Fig. 2B). Os cordões de xilema e floema 

são interrompidos por células do floema não condutor formadas pelo câmbio original 

(Fig. 6A, C). Nesta espécie, as novas formações de xilema e floema são semelhantes aos 

mesmos tecidos formados pelo câmbio original, e não há sinais da formação de cunhas 

de floema em qualquer parte destas neoformações (Fig. 6A, C). O xilema apresenta 

dimorfismo de vasos, fibras e parênquima axial. O floema é constituído por elementos 

de tubo crivado, parênquima e fibras formando faixas (Fig. 6A-B).  
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Dimorfismo de vasos 

 

Raízes e caules das espécies analisadas apresentam dimorfismo de vasos, com 

vasos de grande e pequeno calibres coocorrendo, podendo estar associados entre si ou 

não (Fig.  7A-F). Os vasos de grande calibre são solitários (Fig.  7A-C) e, eventualmente, 

múltiplos de 2 a 3 (Fig. 7C-D). Os vasos de pequeno calibre se associam entre si e com 

os vasos de grande calibre em fileiras radiais (Fig. 7C-D) e cachos (Fig. 7B, E) ou, ainda, 

ao redor dos vasos maiores (Fig. 7E-F). Com relação ao diâmetro, os valores verificados 

para raízes e caules são similares, com uma média entre os vasos de pequeno calibre de 

26 µm (±4; 9-49) para raízes e 28 µm (±4; 8-49) para caules. Quanto aos vasos de grande 

calibre, os valores médios variam entre 128 µm (±31; 50-278) nas raízes e 131 µm (±31; 

50-416) nos caules.  

 

Raios  

Há raios de dois tipos nas raízes das espécies de Bignonieae analisadas, 

identificados pela posição que ocupam: os raios limitantes ficam entre os polos de 

protoxilema, margeando as cunhas de floema; os raios de origem pericíclica posicionam-

se entre as cunhas, formados pelo câmbio em frente aos polos de protoxilema. 

 

Raios limitantes X Raios de origem pericíclica 

 

Os raios limitantes, largos, delimitam as cunhas de floema em raízes e caules (Fig. 

1D, 2C, E; 3D, 4B-D) são formados pelo câmbio de origem procambial nas raízes. Nas 

espécies, tanto em raízes quanto em caules, os raios limitantes apresentam duas porções: 

uma floemática, interna e não lignificada; e outra xilemática, externa, e que permanece 

demarcada no xilema secundário. Em Amphilophium crucigerum, nos caules, depois que a 
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cunha de floema sofre a inclusão no xilema, os raios limitantes tonam-se exclusivamente 

xilemáticos (Fig. 1G). Em Mansoa difficilis, eventualmente os raios da porção central das 

cunhas em degraus apresentam algumas células com paredes lignificadas, entremeadas a 

uma maioria de células com paredes primárias. Em Tanaecium pyramidatum, os raios 

limitantes apresentam certo alargamento, no sentido do centro para a periferia do órgão. 

Isso se dá, porque as fileiras radiais centrais — não lignificadas — se proliferam e se 

alargam, enquanto as fileiras das margens dos raios limitantes, tanto externas quanto 

internas, permanecem inteiras e lignificadas quase totalmente, exceto por poucas células 

cujas paredes permanecem não lignificadas.     

Na porção central do xilema das raízes, em secção transversal, os raios limitantes 

se confundem com os raios xilemáticos formados pelo câmbio de origem pericíclica, por 

apresentarem larguras similares, com duas a três células (Fig. 1D; 3C; 4D).  

 

Raios xilemáticos 

 

Nas raízes e caules das espécies estudadas, verifica-se a presença de raios altos, 

com mais de 1 milímetro de altura, e largos, com mais de 3 fileiras de células (Fig. 8A-

F). Em Amphilophium crucigerum os raios chegam a ter até 9 células de largura (Fig. 8A-

B), até 10 células em Amphilophium paniculatum, 11 em Mansoa difficilis (Fig. 8C-D) e 4 

células em Tanaecium pyramidatum (Fig. 8E-F). Os raios altos e largos são maioria nas 

raízes e caules das espécies de Amphilophium (Fig. 8A-B) e M. difficilis (Fig. 8C-D), e menos 

frequentes em T. pyramidatum (Fig. 8E-F). Adicionalmente, estes raios ocorrem 

conjuntamente, em raízes e caules de todas as espécies, com raios baixos (< 1mm) e 

estreitos (1 ou 2 células de largura), caracterizando o dimorfismo de raios (Fig. 8A-F). 
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Tabela 2. Subtipos da variação cambial do tipo cunhas de floema em raízes e  caules. 

 

 

 

  

ESPÉCIES RAIZ CAULE

Amphilophium crucigerum 

(L.) L.G. Lohmann

Cunhas de floema inclusas 

no floema das cunhas 

adicionais

Cunhas de floema inclusas no 

xilema

Amphilophium paniculatum 

(L.) Kunth

Cunhas de floema inclusas 

no floema das cunhas 

adicionais

Cunhas de floema inclusas no 

floema das cunhas adicionais

Mansoa difficilis  (Cham.) 

Bureaus & K. Schum.

Cunhas de floema 

múltiplas (n)

Cunhas de floema múltiplas 

(de 4)

Tanaecium pyramidatum 

(Rich.) L.G. Lohmann

Cunhas de floema simples 

(n)
Cunhas de floema simples (4)
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Fig. 1. Cunhas de Floema. Secções transversais de Amphilophium crucigerum. -- A--C: Aspecto geral. -- D--G: Detalhe. -- 
A: Raiz de menor calibre com cinco cunhas iniciais simples. -- B: Raiz de maior calibre com quatro cunhas de loema ini-
ciais simples e cunhas adicionais em padrão de degraus. -- C: Caule com quatro cunhas de loema iniciais. -- D: Raiz de 
menor calibre; cinco cunhas de loema iniciais intercaladas aos cinco polos de protoxilema; note raios formados pelo câm-
bio de origem pericíclica e raios limitantes. -- E: Raiz com cunha inicial inclusa na cunha adicional que tem o padrão de 
degraus-- F--G: Caule com cunha inicial inclusa no xilema. -- G: Detalhe da Figura F; note células xilemáticas ao término da 
inclusão da cunha. -- CI = cunha de loema inicial. -- CA = cunha de loema adicional -- Cabeça de seta preta = raio for-
mado pelo câmbio de origem pericíclica. -- Seta preta de cabeça fechada = raio limitante. -- Elipse = Polo de protoxilema. 
-- Seta branca = primeira porção de loema da cunha inicial. -- Seta preta de cabeça aberta = Degraus da cunha adicional. 
-- Linha tracejada = porção do loema não condutor da cunha inclusa, que liga a cunha inicial à adicional. -- Cabeça de seta 
branca = inclusão da cunha no xilema. -- Escalas: A =1 mm -- B e C =5 mm – D e G = 500 µm -- E =1 mm -- F =2,5 mm.
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Fig. 2. Cunhas de Floema. Secções transversais de Amphilophium paniculatum. -- A--B:  Aspecto geral. -- C--F: Detalhe. -- A: 
Raiz com quatro cunhas de loema iniciais e cunhas adicionais. -- B: Caule com quatro cunhas de loema iniciais e cunhas 
adicionais. -- C: Raiz com cunha de loema inicial posicionada entre 2 polos de protoxilema; note raios formados pelo 
câmbio de origem pericíclica e raios limitantes. -- D: Raiz com porção do loema não condutor da cunha inicial inclusa na 
cunha adicional – região pontilhada. -- E--F: Caule; cunha adicional fusionada à nova cunha adicional por meio da porção 
loemática dos raios limitantes. -- CI = cunha de loema inicial. -- CA = cunha de loema adicional -- Seta preta de cabe-
ça fechada = raio limitante. -- Cabeça de seta branca = raio formado pelo câmbio de origem pericíclica. -- Elipse = Polo 
de protoxilema. -- Seta branca = primeira porção de loema da cunha inicial. -- Seta preta de cabeça aberta = Degraus da 
cunha adicional. -- Linha tracejada = porção do loema não condutor da cunha inclusa, que liga a cunha inicial à adicional. 
-- Cabeça de seta preta = inclusão da cunha no loema. – Escalas:  A e B = 5 mm -- C e F = 500 µm -- D e E --1 mm.
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Fig. 3. Cunhas de Floema. Secções transversais de Mansoa dificilis. -- A--B: Aspecto geral. -- C--E: Raiz em detalhe. -- A: Raiz com quatro 
cunhas de loema iniciais e cunhas adicionais -- B: Caule com quatro cunhas de loema iniciais e cunhas adicionais múltiplas de quatro. 
-- C--D: Cunhas de loema inicial intercalada a dois polos de protoxilema; note raios formados pelo câmbio de origem pericíclica e 
raios limitantes. -- E: Cunha de loema inicial mostrando o padrão em degraus de escada. -- CI = cunha de loema inicial. -- CA = cunha 
de loema adicional. -- Seta preta de cabeça aberta = Degraus da cunha. -- Seta preta = raio limitante. -- Cabeça de seta = raio formado 
pelo câmbio de origem pericíclica. -- Elipse = Polo de protoxilema. -- Escalas: A e B = 2 mm -- C = 500 µm -- D = 200 µm -- E = 1 mm.
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Fig. 4. Cunhas de Floema. Secções transversais de Tanaecium pyramidatum. -- A--B: Aspecto geral. -- A: Raiz com cinco cunhas iniciais 
-- B: Caule com quatro cunhas iniciais -- C--D: Raiz em detalhe; cunhas de loema iniciais intercaladas aos polos de protoxilema; 
note raios formados pelo câmbio de origem pericíclica e raios limitantes. -- Seta preta = raio limitante. -- Cabeça de seta = raio 
formado pelo câmbio de origem pericíclica. -- Elipse = Polo de protoxilema. – Escalas: A e B = 5 mm -- C = 1 mm – D = 100 µm
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Fig. 5. Neoformações vasculares. Secções transversais do caule de Amphilophium crucigerum. -- A: Aspecto geral, onde as neoforma-
ções vasculares ocorrem na região do loema não condutor, perpendiculares ao eixo da planta, alinhadas radialmente. -- B--C: Detalhe 
mostrando as porções de xilema e loema das neoformações. -- B: Neoformação vascular composta por xilema oposto ao loema. 
-- C: Neoformação vascular composta por duas porções de loema, dispostas uma de cada lado do xilema. -- Pontilhado = Neofor-
mações vasculares. -- X = Xilema da neoformação. -- F = Floema da neoformação. – Escalas: A = 1 mm -- B = 500 µm -- C =200 µm.
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Fig. 6. Neoformações vasculares. Secções transversais de Amphilophium paniculatum. -- A e C: cau-
le. -- B: Raiz. -- A: Aspecto geral, com neoformações vasculares ocorrendo na região do loema não 
condutor, na periferia do caule, paralelas ao eixo da planta, concêntricas aos tecidos secundários 
formados pelo câmbio original. -- B e C: Detalhes das porções de xilema e loema das neoforma-
ções vasculares semelhantes aos tecidos secundários formados pelo câmbio original, dispostas para-
lelas ao eixo da planta. -- Cabeça de seta = loema não condutor interrompendo neoformação. -- X 
= Xilema da neoformação. -- F = Floema da neoformação. -- Escala = A = 1 mm -- B--C = 500 µm. 
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Fig. 7. Dimorismo de vasos. Secções transversais. -- A--B: Amphilophium crucigerum. -- C--D: Mansoa dificilis. -- E--F: Tanaecium pyra-
midatum. -- A, C e E: Raiz. -- B, D e F: Caule. -- A--F: Detalhes mostrando a coocorrência de vasos de grande e pequeno calibres, as-
sociados ou não. -- A--C: Vasos de grande calibre ocorrendo solitários. -- D e F: Vasos de grande calibre ocorrendo múltiplos de 2 
ou 3. -- A, D e F: Vasos de pequeno calibre ocorrendo solitários. -- B e E: Vasos de pequeno calibre associados entre si e aos vasos 
de grande calibre em cachos. -- C--D: Vasos de pequeno calibre associados entre si e aos vasos de grande calibre em ileiras radiais. 
-- E--F:  Vasos de pequeno calibre ocorrendo ao redor dos vasos de grande calibre. -- Tracejado = agrupamentos de vasos. -- Cabeça 
de seta = vasos de pequeno calibre ao redor de vasos de grande calibre. -- Escala = A--B -- 500 µm -- C--D--F -- 200 µm -- E -- 100 µm
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Fig. 8. Raios xilemáticos. Secções longitudinais tangenciais. -- A--B: Amphilophium cruci-
gerum. -- C--D: Mansoa dificilis. -- E--F:  Tanaecium pyramidatum. -- A, C e E: Raiz. -- B, D 
e F: Caule. -- A--D: Raios largos, com mais de 3 células, e altos, com mais de 1 mm de 
altura, são maioria em relação aos raios de outros tamanhos. -- E--F: Raios largos e al-
tos são menos frequentes em raízes e caules de T. pyramidatum. Escala = A--F -- 500 µm.
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DISCUSSÃO 

 

Nas raízes e caules das espécies analisadas, observou-se a presença de três 

características principais da síndrome vascular lianescente: variação cambial, raios altos 

e largos e dimorfismo de vasos. As peculiaridades de cada característica da síndrome 

lianescente serão discutidas separadamente e depois em conjunto.  

 

SÍNDROME VASCULAR LIANESCENTE 
 

Variação cambial  

Xilema interrompido por cunhas de floema 

 

Nas raízes e caules de Amphilophium crucigerum, Amphilophium paniculatum, 

Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum analisadas neste estudo, observou-se a 

presença de variação cambial do tipo xilema interrompido por cunhas de floema. Cunhas 

de floema iniciais formam-se, nas raízes, em número correspondente ao número de 

polos de protoxilema, posicionando-se intercaladas aos mesmos. Em Bignonieae, 

estudos prévios mostram similaridades na variação cambial presente em raízes e caules 

da família. Avetta (1887), analisando raízes de Amphilophium paniculatum, Bignonia 

capreolata e Pyrostegia venusta (=Bignonia venusta), verificou a presença de cunhas de 

floema idênticas às que ocorrem nos caules, assim como: Gabrielli (1992), em seu 

trabalho em raízes de Pyrostegia venusta; Martinelli et al. (2008) em Dolichandra unguis-

cati; Singh & Misra (2012), em Mansoa alliacea (=Bignonia alliacea), Dolichandra unguis-cati 

(=Doxantha unguis-cati) e Pyrostegia venusta. Adicionalmente, Avetta (1887), Gabrielli 

(1992) e Singh & Misra (2012) mencionam que as cunhas de floema nas raízes se 

organizam de forma intercalada aos polos de protoxilema, e ocorrendo em mesmo 

número que estes, o que foi verificado nas raízes das espécies analisadas neste trabalho. 
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Trabalhando com o desenvolvimento das raízes, Gabrielli (1992) e Singh & Misra (2012) 

mencionam em seus trabalhos que, num primeiro momento, o câmbio regular surge de 

maneira semelhante ao que ocorre em qualquer raiz: primeiro forma-se o câmbio a 

partir de células restantes do procâmbio, situado internamente ao floema primário, e 

depois o câmbio originado a partir do periciclo, situado em frente aos polos de 

protoxilema, formando um câmbio único e continuo. Quando a raiz tem um certo 

diâmetro — três milímetros, segundo Gabrielli (1992) —, as zonas cambiais originadas 

das células remanescentes de procâmbio começam a atividade diferenciada, produzindo 

maior quantidade de floema que xilema, e assim se dá o início da formação das cunhas 

de floema, que acabam por permanecer posicionadas entre os polos.  

 Esse padrão de desenvolvimento das cunhas de floema nas raízes é 

completamente diferente do que acontece nos caules das espécies da tribo. Schenck 

(1893) e Solereder (1908) mencionam que as cunhas de floema nos caules de lianas de 

Bignoniaceae posicionam-se entre as folhas, de maneira intercalada às mesmas. 

Posteriormente, Dobbins (1969; 1981) analisando caules de Dolichandra unguis-cati 

(=Doxantha unguis-cati), associou o desenvolvimento das cunhas nos caules de espécies 

de Bignonieae, com a filotaxia decussada das folhas compostas do grupo e o padrão 

espiralado em Clytostoma callistegioides, também pertencente à tribo. Neste trabalho, o 

autor apontou para uma relação entre o número e posição das cunhas de floema e o 

padrão vascular do corpo primário das plantas, sugerindo que o desenvolvimento inicial 

das porções de câmbio variante poderia ser controlado ou regulado por produtos 

produzidos nas folhas e transportados pelos tecidos vasculares. Contudo, mais 

recentemente, Pace et al. (2011) descrevem a distribuição das cunhas de floema sempre 

intercaladas ao local de saída das folhas, corroborando as observações de Schenck 

(1893) e Solereder (1908), e mostrando, inclusive, que a posição das cunhas pode ser 
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visualizada em simples observação macroscópica na região dos nós. De qualquer 

maneira, segundo os mesmos autores, a posição das folhas tem relação com as cunhas 

de floema, que inclusive seguem o padrão espiralado das folhas decussadas de 

Bignonieae, e devem estar realmente ligadas à alta produção de auxina nas folhas, 

reconhecidamente responsável pela diferenciação e padronização de tecidos vasculares.   

Nas raízes e caules de Amphilophium crucigerum, Amphilophium paniculatum e 

Mansoa difficilis estudadas aqui, observou-se que cunhas adicionais ocorrem entre as 

cunhas de floema iniciais. Para caules, Schenck (1893), Dobbins (1971) e Pace et al. (2009) 

afirmam que no início do crescimento secundário variante, apenas quatro cunhas se 

formam, mas que, mais tarde, outras quatro cunhas podem surgir intercaladas às 

primeiras, e depois mais quatro, e assim por diante, sempre múltiplas de quatro. Dobbins 

(1971; 1981) e Pace et al. (2009), reforçam que a formação de cunhas adicionais nos 

caules sempre ocorre intercalada à duas cunhas de floema iniciais pré-existentes, 

conforme se dá o crescimento secundário do eixo. Gabrielli (1992), cita o mesmo 

fenômeno nas raízes de Pyrostegia venusta, onde outras cunhas se formam intercaladas 

às já presentes.  

A presença de variação cambial do tipo xilema interrompido por cunhas de 

floema é sinapomorfia da tribo Bignonieae (Lohmann 2006; Lohmann & Taylor 2014). A 

primeira classificação relacionada à variação cambial do tipo xilema interrompido por 

cunhas de floema foi apresentada por Dos Santos (1995), num estudo anatômico e 

filogenético utilizando 31 gêneros reconhecidos na época para Bignonieae. A autora 

obteve como resultado uma classificação desses gêneros em 4 grupos: (i) caules com 

apenas 4 cunhas de floema; (ii) caules com cunhas de floema múltiplas de quatro; (iii) 

caules com xilema fissurado; e (iv) caules com cunhas de floema interrompido (cunhas 

inclusas). Mais recentemente, Pace et al. (2009), analisando a evolução da variação 
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cambial na tribo Bignonieae, mostram seis diferentes caminhos ontogenéticos na 

formação das cunhas de floema, que levaram à seis subtipos anatômicos: (i) quatro arcos 

amplos de floema (com divisões anticlinais); (ii) quatro cunhas de floema; (iii) quatro 

arcos estreitos de floema (sem divisões anticlinais); (iv) cunhas em número múltiplo de 

quatro; (v) cunhas múltiplo-dissectadas; (vi) cunhas de floema inclusas; e os subtipos 

dessa variação representam, também, sinapomorfias nos clados dentro do grupo 

(Lohmann 2006; Pace et al. 2009).  

Tanaecium pertence, segundo Pace et al. (2009), ao “core Bignonieae”, onde as 

espécies permanecem com apenas as quatro primeiras cunhas formadas, sem a formação 

de cunhas adicionais, durante toda sua vida. Já para as espécies do clado Múltiplas de 

Quatro (onde está inserida Mansoa), os autores mencionam a formação de cunhas de 

floema adicionais em progressão geométrica, ou seja, quatro cunhas adicionais às quatro 

primeiras, formando oito cunhas, depois dezesseis e assim por diante. Os mesmos 

autores especificam que a formação de cunhas adicionais nas espécies pertencentes ao 

clado Pithecoctenieae (ao qual pertence Amphilophium), pode acontecer no mesmo raio 

em que são formadas as cunhas iniciais, ou, então, entre as quatro cunhas de floema 

iniciais, e que outras cunhas adicionais podem surgir entre as adicionais já previamente 

estabelecidas. Regiões cambiais adjacentes às cunhas de floema podem, ainda, passar de 

um câmbio regular para variante, formando cunhas com um padrão semelhante a degraus 

de escada (Dobbins, 1971; Pace et al. 2009, 2015). Nossos resultados, em raízes e caules, 

vão de acordo às observações verificadas nesses trabalhos.  

Em Amphilophium vimos, ainda, que as cunhas de floema iniciais e, ocasionalmente, 

também as cunhas adicionais, tornam-se inclusas conforme se dá o crescimento em 

diâmetro de raízes e caules. Esse resultado está de acordo com o descrito para raízes 

(Gabrielli 1992) e caules (Pace et al. 2009) de espécies da tribo Bignonieae. 
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Exclusivamente nos caules das espécies pertencentes ao clado Pitecocthenieae (incluindo 

Amphilophium), segundo Pace et al. (2009), após a produção das cunhas de floema iniciais, 

células do parênquima floemático, localizadas em regiões mais externas das cunhas, 

sofrem divisões anticlinais e por rediferenciação formam um câmbio regular, que 

gradualmente recobra sua atividade regular, incluindo as cunhas floema de no xilema 

recém-formado. Os mesmos autores mencionam que além das cunhas iniciais, as cunhas 

adicionais podem, adicionalmente, tornar-se inclusas. Gabrielli (1992) também cita a 

inclusão de cunhas nas raízes de Pyrostegia venusta, mas, neste caso, é interessante 

lembrar que o padrão “cunhas de floema inclusas” não é mencionado na literatura para 

caules de P. Venusta (Schenck 1893; Dos Santos 1995; Pace et al. 2009), sendo esse 

padrão conhecido por ocorrer somente nas espécies de Amphilophium. Em nossas 

observações, além de sofrerem inclusão no xilema, as cunhas de floema apareceram 

inclusas também no floema secundário, algo não descrito anteriormente para as espécies 

que apresentam esse tipo de variação. E apesar de Gabrielli (1992) afirmar que as cunhas 

“cessam” suas atividades ao tornarem-se inclusas no xilema secundário, sabe-se que a 

atividade cambial nas porções variantes do câmbio — correspondentes às cunhas — 

permanece ativa, produzindo maiores quantidades de floema secundário que xilema 

(Pace et al. 2009). 

Como mencionado anteriormente, as classificações para a variação cambial que 

ocorre nos caules da tribo têm relação com a posição das folhas no eixo caulinar. Por 

outo lado, nas raízes analisadas neste trabalho, a posição e o número de cunhas de 

floema seguem um padrão de acordo com a posição e o número de polos de protoxilema 

existentes, intercaladas a eles. Desse modo, propomos aqui uma classificação para as 

raízes baseada apenas nas características principais dos subtipos dos caules, e não no 

número de cunhas: (a) cunhas de floema inclusas (Amphilophium crucigerum e 
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Amphilophium paniculatum); (b) cunhas de floema múltiplas (Mansoa difficilis); e (c) cunhas 

de floema simples (Tanaecium pyramidatum) (Tabela 2). Isto posto, podemos concluir 

que apesar das semelhanças, há um padrão em cada órgão vegetativo que segue as 

características inerentes a caules e raízes. Estudos do controle molecular nas espécies 

da tribo talvez possam determinar quais fatores controlam a formação das cunhas de 

floema nesses indivíduos.  

 

Neoformações vasculares   

 

Nos caules de Amphilophium crucigerum e nas raízes e caules de Amphilophium 

paniculatum analisados, verificam-se neoformações vasculares de xilema e floema 

produzidas por novos câmbios, originados de células parenquimáticas do floema 

secundário não condutor.  

Em Amphilophium crucigerum, as neoformações verificadas são semelhantes às 

descritas por Dos Santos (1995) para gêneros de Bignonieae. A autora caracteriza as 

neoformações como “ilhotas de xilema secundário na casca” de caules de Distictella e 

Pithecoctenium (agrupados recentemente em Amphilophium por Lohmann & Taylor, 

2014). Angyalossy et al. (2015) mencionam também as neoformações, que se 

caracterizam como novas porções de tecidos vasculares, que se originam a partir de 

novos câmbios perpendiculares ao câmbio original, formados na porção dilatada do 

floema não condutor em Amphilophium crucigerum. Essas informações vão ao encontro 

do que observamos no presente trabalho, onde novos câmbios presentes na porção não 

condutora do floema secundário formam novos cordões de xilema e floema, 

perpendiculares ao eixo do caule. 

Schenck (1893) descreve a presença de novos feixes de xilema e floema com 

aspecto de anéis periféricos neoformados, na casca dos caules de algumas espécies da 
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família Bignoniaceae. O autor menciona que as novas porções de tecido vascular 

apresentam câmbios originados de células do parênquima floemático, presentes ao redor 

do que Schenck chama de xilema central (paralelos ao eixo do caule; prancha XI Fig. 

159a e 159b em Schenck 1893). O mesmo explica que as neoformações dispõe-se como 

feixes isolados que, posteriormente, constituem anéis quase completos, apenas 

interrompidos por parênquima. Também Metcalfe & Chalk (1951), trazem praticamente 

a mesma descrição de Schenck (1893) para o que eles chamam de “zonas de crescimento 

secundário no córtex” de caules de alguns gêneros da tribo Bignonieae, mencionando 

que as novas faixas de xilema e floema crescem por meio de um novo câmbio formado 

no “córtex secundário”, surgindo subsequentes à formação das quatro cunhas de floema. 

Essas descrições vão ao encontro do que verificamos para Amphilophium paniculatum, 

onde verificamos as neoformações surgindo na região do floema não condutor, paralelas 

ao eixo do caule e formando um semicírculo na raiz e tomando toda a circunferência do 

caule. Adicionalmente a esses trabalhos, na mais recente classificação filogenética de 

Bignonieae (Lohmann & Taylor 2014), dois dos três gêneros descritos por Schenck 

(1893) (Haplolophium e Glaziova) e três dos cinco gêneros descritos por Metcalfe & Chalk 

(1951) (Haplolophium, Distictella e Glaziova) apresentando as neoformações, foram 

agrupados dentro do gênero Amphilophium, corroborando as informações e resultados 

obtidos até agora.  

Em Sapindaceae, as neoformações são recorrentes em caules e raízes com um 

crescimento secundário avançado. Tamaio & Angyalossy (2009) mencionam a presença 

de novos cilindros vasculares periféricos nos caules de Serjania caracasana, formados 

pela atividade meristemática de células parenquimáticas do floema secundário não 

condutor. Bastos et al. (2016) encontraram, também em Serjania caracasana, em raízes e 

caules, as mesmas neoformações de cilindros vasculares adicionais: nas raízes ocorrendo 
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na periferia, e nos caules entre os cilindros compostos. Formados igualmente no floema 

não condutor, os novos cilindros periféricos possuem um câmbio com atividade normal, 

produzindo floema e xilema secundários, e podem estar posicionados paralelos ou 

perpendiculares ao cilindro central da raiz. As autoras ainda mencionam, que essas 

neoformações se conectam ao cilindro vascular central de raízes e caules através de 

conexões vasculares, proporcionando um incremento de tecido vascular ao cilindro 

central.  

 

Dimorfismo de vasos 

 

O dimorfismo de vasos está presente nas raízes das espécies observadas, assim 

como nos caules. O termo foi cunhado por Carlquist (1981), que descreve a 

coocorrência de vasos notavelmente muito grandes (amplos) ou muito pequenos 

(estreitos) (Carlquist 1985) em vários grupos de plantas escandentes (Carlquist 1981, 

1985, 2001). A presença de diâmetros de vasos distintos é uma característica comum 

em caules de lianas de Bignoniaceae (Dos Santos 1995; Araque et al. 2007; Lima et al. 

2010; Pace et al. 2015). Gerolamo & Angyalossy (no prelo), mencionam a presença do 

dimorfismo de vasos em caules de lianas de Bignonieae, onde o valor médio para o 

diâmetro dos vasos de maior calibre (113 µm; 50-352 µm) é cerca de quatro vezes maior 

que o valor médio do diâmetro dos vasos de menor calibre (28 µm; 9-49 µm). Nossos 

resultados corroboram este trabalho, já que os vasos de maior calibre observados têm 

valor de diâmetro médio pelo menos quatro vezes maior (128-131 µm) que os vasos de 

menor calibre (26-28 µm) em raízes e caules. E, ainda, se considerarmos a diferença 

entre o mínimo valor dos vasos de pequeno calibre e o máximo valor dos vasos de 

grande calibre (8-416 µm), a diferença entre o diâmetro dos vasos fica cerca de 34 vezes 

maior em raízes e 52 vezes maior em caules. Bastos et al. (2016) num estudo com várias 
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espécies lianescentes de Paullinieae (Sapindaceae) e Carvalho et al. (2015) caracterizando 

lianas de Bignonieae do semiárido também encontram vasos de diâmetros distintos 

coocorrendo em raízes e caules, resultados que corroboram nossas observações. A 

presença de diâmetros de vasos distintos tem relação com a condução, já que a 

associação de vasos pequenos aos de grande calibre propicia um caminho alternativo 

para a água caso ocorra embolia dos vasos maiores; os vasos grandes garantem, por sua 

vez, maior eficiência na condução de água (Carlquist 1985; Ewers & Fisher 1991; Baas et 

al. 2004; Hacke et al. 2006; Brodersen et al. 2013). Bastos et al. (2016) acreditam que o 

dimorfismo de vasos signifique uma via de condução de água mais eficiente e segura nas 

lianas de Paullinieae, já que essa característica não era esperada para as raízes do grupo. 

Segurança e eficiência na condução são características primordiais nos caules longos e 

estreitos das lianas (Carlquist 1985, 1991; Ewers et al. 1990; Ewers & Fisher 1991), e 

apesar das raízes de plantas autossuportantes apresentarem vasos de maior diâmetro 

quando comparadas aos caules (Machado et al. 1997; Mauseth 1988; MacElrone et al. 

2004), nossas observações adicionam dados que mostram que o dimorfismo de vasos 

pode também ser importante nas raízes das espécies lianescentes de Bignonieae, com 

relação à segurança e eficiência na condução de água e solutos para o dossel dessas 

plantas.  

 

Raios 

 

Em todas as raízes e caules analisados, observou-se a formação de raios limitantes 

nas cunhas de floema. Estes raios limitantes são descritos em caules como raios largos 

multisseriados, que acomodam o crescimento secundário das cunhas de floema (Pace et 

al. 2015), margeando e delimitando as cunhas (Schenck 1893; Pace et al. 2009, 2015; Lima 

et al. 2010). São formados por ambas porções do câmbio, regular e variante (Lima et al. 
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2010; Pace et al. 2015), e se tornam mais largos em direção à periferia do eixo (Schenck 

1893), deixando uma marca distinta no xilema secundário (Pace et al. 2015). Segundo 

Pace et al. (2009; 2015), os raios limitantes nos permitem também perceber que, 

qualitativamente, as cunhas de floema não aumentam em largura depois de sua formação. 

Essas informações vão de encontro ao que verificamos para as raízes e caules analisados, 

com relação às características dos raios limitantes. 

Os raios limitantes se confundem — na porção central das raízes das espécies 

de Bignonieae analisadas, em plano transversal —, com os raios formados pelo câmbio 

de origem pericíclica, por terem larguras semelhantes. Os raios formados em frente aos 

polos de protoxilema são frequentemente mais largos que os outros raios formados nas 

demais partes dos tecidos secundários (Esau 1974). Entretanto, nas raízes analisadas, 

conforme ocorre o crescimento em diâmetro, estes raios deixam de ser diferenciáveis, 

assemelhando-se em largura aos demais raios do xilema.   

Nas raízes e caules analisados, os raios xilemáticos são, em maioria, altos e largos, 

uma característica relacionada ao hábito lianescente (Carlquist 1984, 2007). Pace et al. 

(2015) descrevem os raios de caules da tribo Bignonieae com mais de um milímetro de 

altura e largura variável, chegando à 10 células em Amphilophium crucigerum, por exemplo. 

Tais informações vão ao encontro das características observadas nas espécies analisadas 

no presente trabalho. Segundo Carlquist (1985), a presença de raios largos serve como 

incremento ao tecido parenquimático das lianas, aumentando e aprimorando a 

flexibilidade mecânica e a regeneração por injúrias, compensando a perda de tecidos. A 

função adicional dos raios como regiões de armazenamento em lianas, pode se 

caracterizar como de importância secundária (Carlquist 1984). Complementarmente, 

observamos, em raízes e caules, que estes raios altos e largos coocorrem com raios 

baixos e estreitos, característica conhecida como dimorfismo de raios (ver Fig. 8A-F). 
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Para raízes de Paullineae, Bastos et al. (2016) também o dimorfismo de raios está 

presente em raízes, semelhantes aos verificados nos caules das espécies da tribo, em um 

estudo que corrobora nossos resultados. 

Vemos assim que, as raízes das espécies de Bignonieae analisadas apresentam 

muitas características da síndrome vascular lianescente, semelhante ao que ocorre em 

caules. Neste caso, nossas observações corroboram os estudos de Bastos et al. (no 

prelo), onde as raízes de lianas de Sapindaceae — apesar de não apresentarem as 

variações cambiais características da família, ocorrentes nos caules — apresentam 

algumas das mesmas características da síndrome lianescente (dimorfismo de vasos, raios 

altos e largos), e levantam questionamentos acerca do papel da síndrome na arquitetura 

de raízes de espécies lianescentes. Concordamos com Bastos et al. (2016) que 

mencionam que, em Sapindaceae, o hábito lianescente influencia a anatomia de raízes e 

caules, mesmo estando sobre diferentes pressões seletivas, visto que a síndrome 

vascular lianescente está muito difundida nas raízes dessas plantas, como em Bignonieae. 

Assim, sugere-se que mais estudos de caráter molecular e hormonal e analises ecológicas 

sejam empregadas, no futuro, para se verificar por que características da síndrome 

vascular lianescente ocorrem em raízes de maneira semelhante ao caule. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As raízes das espécies analisadas apresentam variação cambial do tipo xilema 

interrompido por floema, idêntica à que ocorre nos caules; 

 Nas raízes, as primeiras cunhas de floema da variação cambial surgem intercaladas 

aos polos de protoxilema, e em mesmo número que estes;  

 A classificação dos subtipos da variação cambial — xilema interrompido por 

cunhas de floema — em raízes deve corresponder às características principais da 

variação e não o número de cunhas, como em caules; 
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 Cunhas adicionais às cunhas iniciais ocorrem nas raízes, similar aos caules, nas 

duas espécies de Amphilophium e em Mansoa, sempre intercaladas às primeiramente 

formadas;   

 As cunhas inclusas em Amphilophium crucigerum e Amphilophium paniculatum, 

sofrem inclusão no floema secundário, além do xilema, uma característica ainda não 

descrita para essas espécies; 

 Neoformações vasculares ocorrem nos caules de A. crucigerum e em raízes e 

caules de A. paniculatum, formadas a partir de células parenquimáticas do floema não 

condutor. Neoformações não haviam sido observadas antes em raízes de Bignonieae; 

 Todas as raízes verificadas apresentam três dos elementos principais da 

“síndrome vascular lianescente”, de maneira similar aos caules: variação cambial, 

dimorfismo de vasos, e raios altos e largos. 
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Capítulo 2 

XILEMA SECUNDÁRIO DAS RAÍZES E CAULES DE 
BIGNONIEAE 

 

* Este capítulo contou com a colaboração de Caian Gerolamo 
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RESUMO 

 

A anatomia do xilema de raízes recebe menos atenção do que os caules, pois, em geral, 
há maior dificuldade na obtenção do material. Ainda assim, há um interesse recente pela 
estrutura das raízes, principalmente devido à sua relação com o ambiente. Em lianas, 
alguns trabalhos indicam que pode haver semelhança entre as estruturas radicular e 
caulinar, com relação à variação cambial, mas estudos referentes à estrutura do xilema 
secundário ainda são escassos. Os trabalhos em anatomia comparada do xilema 
secundário costumam contemplar, em sua maioria, espécies autossuportantes, e 
mostram que em geral, há muitas diferenças entre a estrutura de caules e raízes. Desse 
modo, o objetivo deste trabalho é comparar raízes e caules de espécies da tribo 
Bignonieae, grande clado de lianas neotropicais de Bignoniaceae, quanto às 
características qualitativas e quantitativas de seu xilema secundário. A coleta e o 
processamento do material seguiram metodologias usuais para análise microscópica; os 
parâmetros anatômicos foram observados e, posteriormente, mensurados com a ajuda 
de softwares, assim como a análise estatística. Os resultados obtidos mostram que as 
configurações de raízes e caules das quatro espécies estudadas, Amphilophium crucigerum, 
Amphilophium paniculatum, Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum, são muito 
semelhantes. As semelhanças entre os órgãos não são estatisticamente significativas para 
diâmetro dos vasos, diâmetro da pontoação intervascular, vasos por grupo, 
comprimento de fibras e raios por milímetro linear. Se observam diferenças 
estatisticamente significativas apenas no comprimento dos elementos de vaso, que são 
maiores em raízes, e altura dos raios mais baixos que 1 mm, mais altos em caules. As 
mesmas características observadas relacionadas ao hábito lianescente em caules, são 
observadas em raízes, e assim, levantam questionamentos acerca da importância 
ecológica que esses atributos possam representar, visto que raízes e caules sofrem 
influencias diferentes do meio. Maiores estudos devem esclarecer como se dão as 
relações entre as características do hábito lianescente entre ambos os órgãos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O xilema da raiz vem despertando interesse por pesquisadores de várias áreas 

do conhecimento botânico, como ecologia, fisiologia, anatomia, biomecânica e 

condutividade hídrica, visto que contrasta com o caule em relação ao microambiente em 

que cresce. Contudo os trabalhos com anatomia do xilema de raízes têm recebido 

menos atenção do que os que tratam de anatomia do xilema de caules, muito 

provavelmente pela dificuldade em se obter o material radicular (Prakash 1972; Cutler 

1976; Ewers et al. 1997; Marcati et al. 2014). No que tange aos estudos de anatomia 

comparada, os principais trabalhos são feitos com espécies herbáceas, arbustivas ou 

arbóreas, em que podemos citar alguns com Cactaceae (Mauseth & Stone-Palmquist 

2001), Clusiaceae (Esemann-Quadros 2001), Droseraceae (Carlquist & Wilson 1995), 

Euphorbiaceae (Dias-Leme 1994), Fabaceae (Longui et al. 2012; Goulart et al. 2015), 

Lamiaceae (Psaras & Sofroniou 2004), Malvaceae (Güvenç et al. 2003), Rhamnaceae 

(Pratt et al. 2007), Sapindaceae (Zimmermann & Potter 1982), Styracaceae (Machado et 

al. 1997; 2007) e Verbenaceae (Goulart & Marcati 2008; Goulart 2012; Marcati et al. 

2014), entre outros. 

Em lianas, poucos são os estudos visando a caracterização anatômica das raízes, 

mesmo considerando-se que esse órgão corresponda por, talvez, metade do organismo 

(Bastos et al. 2016). Estes são, geralmente, voltados à análise comparativa de variações 

cambiais, e somente alguns poucos fazem menção às características do xilema 

secundário. Dentre eles podemos citar os de Amaranthaceae (Grosso 2007; Rajput et 

al., 2010; El-Ghamery et al. 2015), Basellaceae (Carlquist 1999), Nyctaginaceae (Carlquist 

2004; Sereena et al. 2011), Passifloraceae (Hearn 2009), Phytolaccaceae (Mikesell 1979; 

Horak 1981), Polygonaceae (Rajput 2015), e Sapindaceae (Bastos et al. 2016). Em lianas 

de Bignoniaceae, há uma concentração quase exclusiva na análise do xilema de caules, 
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muitas vezes aliada a sistemática, identificação, evolução, entre outros campos da 

botânica (Metcalfe & Chalk 1950; Jain & Singh 1980; Gasson & Dobbins 1991; Dos Santos 

1995; Araque et al. 2007; León 2009; Lima et al. 2010; Figueiredo 2011; Pace & 

Angyalossy 2013; Pace et al. 2015), com pouca ou nenhuma informação acerca da 

anatomia do xilema secundário das raízes desse grupo. Podemos citar, como exemplo, 

o trabalho de Prakash (1972), que nos traz algumas informações acerca de algumas 

características anatômicas de raízes de diversas espécies comerciais, entre elas duas 

espécies da família Bignoniaceae — Crescentia cujete e Kigelia africana —, mas que, 

contudo, não são lianescentes.  

A tribo Bignonieae, uma das 8 tribos pertencentes à família Bignoniaceae segundo 

a classificação mais recente (Olmstead et al. 2009), compreende 21 gêneros e 393 

espécies (Lohmann & Taylor 2014), com distribuição restrita ao continente americano 

(Lohmann et al. 2013). A tribo corresponde a um grande clado diversificado de espécies 

lianescentes, possuindo ainda algumas poucas espécies arbustivas (Lohmann 2006). A 

variação cambial do tipo xilema interrompido por cunhas de floema é reconhecida como 

uma sinapomorfia dentro dos caules das espécies de Bignonieae (Lohmann 2006; Pace 

et al. 2011), e é recorrente também em raízes de algumas espécies (Gabrielli 1992; 

Martinelli et al. 2008; Singh & Misra 2012).   

Complementarmente às variações cambiais, as características do xilema do caule 

de várias espécies lianescentes apresentam, como por exemplo células condutoras de 

maior calibre, com vasos de grande diâmetro coocorrendo com vasos de pequeno 

diâmetro; maior proporção de tecido parenquimático não lignificado (tanto axial quanto 

radial); raios mais altos e largos; e menor quantidade de fibras, em relação à espécies 

relacionadas autossuportantes, sendo fundamentais para o sucesso de plantas que 

apresentam esse hábito (Angyalossy et al. 2015). Juntas, essas características, 
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encontradas em muitas espécies lianescentes de diversas famílias (Carlquist 1985, 2001; 

Angyalossy et al. 2012, 2015), formam a chamada “síndrome vascular lianescente” 

(Angyalossy et al. 2015). A anatomia do xilema dos caules de Bignonieae é similar à de 

outras lianas, mas apresenta algumas especificações como parênquima paratraqueal 

escasso, presença de fibras septadas e ausência de traqueídes vasicêntricas (Pace et al. 

2015), porém quase nada se sabe a respeito do xilema nas raízes dessas plantas.  

Assim, o objetivo deste capítulo é caracterizar anatomicamente o xilema 

secundário das raízes de algumas espécies lianescentes de Bignonieae, à fim de comparar 

sua configuração à dos caules.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais, locais, metodologia de coleta e a primeira parte da análise 

microscópica são os mesmos do primeiro capítulo desta dissertação. Especificidades na 

preparação do material e análise microscópica são descritas a seguir. 

 

Preparação do material e análise microscópica 

 

A dissociação dos elementos celulares do xilema foi realizada por meio de uma 

solução de ácido acético glacial e peróxido de hidrogênio (na proporção de 1:1), segundo 

metodologia de Franklin (1945). A análise dos caracteres do xilema seguiu as normas do 

IAWA Committee (1989), e os indivíduos foram analisados em termos de configuração 

vascular qualitativa e quantitativa do xilema da raiz. Comparativamente, foi realizada 

análise qualitativa e quantitativa do xilema do caule. Para a análise qualitativa do xilema 

foi avaliada a presença de variação cambial (tipo e conformação); camadas de 

crescimento (marcadores de lenho inicial e lenho tardio); características dos vasos 



67 
 

(porosidade, dimorfismo, agrupamento, tipo de placa de perfuração, tipo de pontoações 

intervasculares, radiovasculares e presença de tilos); das fibras (presença de septos, tipo 

de pontoação, espessura da parede); tipo de parênquima axial e radial (composição 

celular radial e presença de células perfuradas); presença de estratificação e inclusões 

(IAWA Committee, 1989). Quantitativamente, o xilema foi avaliado quanto ao diâmetro 

dos vasos, comprimento dos elementos de vaso, número de vasos por grupo, diâmetro 

das pontoações intervasculares; comprimento das fibras; número de células na série 

parenquimática; largura e altura dos raios, número de raios por milímetro linear (IAWA 

Committee, 1989).  

As mensurações do xilema secundário foram realizadas utilizando-se o software 

livre ImageJ versão 1.48V (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Para a determinação do diâmetro 

de vasos de pequeno e grande calibres, e do número de vasos por grupo, utilizou-se 

quadrantes de 500.000 µm2 (0,5 mm2), e foram contabilizados todos os vasos dentro do 

quadrante estabelecido, sem um n mínimo ou máximo pré-estabelecido.  

 

Análise Estatística 

 

Comparou-se, estatisticamente, raízes e caules com relação a diâmetro de vasos 

de grande e pequeno calibres, comprimento dos elementos de vaso, diâmetro da 

pontoação intervascular, número de vasos por grupo, comprimento de fibras, número 

de raios por milímetro linear e altura dos vasos mais baixos que 1 milímetro. Utilizou-

se o teste de Shapiro-Wilk para os testes de normalidade, e o teste não paramétrico de 

Mann-Withney para comparar os valores das características analisadas em raiz e caule, 

considerando 5% de significância para o teste (p-value < 0,05). Toda a análise estatística 

foi realizada utilizando-se o software R, versão 2.15.1 (http://www.r-project.org/). 
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RESULTADOS 

 

XILEMA SECUNDÁRIO  
 

Descrição Anatômica 

As principais características qualitativas e quantitativas do xilema de raízes e caules de 

Bignonieae estão sumarizadas na Tabela 2; os valores no texto representam, 

respectivamente, valores mínimos, médios e máximos. 

 

Variação Cambial. Raízes (Fig. 1A) e caules (Fig. 1B) de Amphilophium crucigerum, 

Amphilophium paniculatum, Mansoa difficilis e Tanaecium pyramidatum apresentam variação 

cambial do tipo xilema interrompido por cunhas de floema. Nas raízes, as primeiras 

cunhas de floema se formam intercaladas aos polos de protoxilema (Fig. 1C), sendo seu 

número e posicionamento dependentes da quantidade e posição dos polos de 

protoxilema. Nos caules, as cunhas iniciais se formam em quatro pontos equidistantes 

na circunferência. Cunhas adicionais se alternam com as cunhas iniciais na raiz de A. 

crucigerum e em raízes e caules de A. paniculatum e M. difficilis, enquanto que nas raízes 

de Tanaecium pyramidatum se formam apenas quatro cunhas de floema, sem adição de 

novas cunhas. Fase autossuportante. Presente nos caules de todas as espécies (Fig. 1D), 

ausente nas raízes.  

Camadas de crescimento. Presentes em raízes e caules de todas as espécies (Fig. 

2A-E). Como marcadores do lenho inicial, observa-se a presença de parênquima em 

faixas marginais (Fig. 2C; 3A-B, D; 6A, D) em todas as espécies, exceto Mansoa difficilis 

(Fig. 2D, e vasos de grande calibre dispostos tangencialmente (Fig. 2A-B), ausentes 

apenas em Amphilophium paniculatum. No lenho tardio os marcadores terminais se 

constituem, em todas as espécies — exceto A. paniculatum —, por fibras de paredes 
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espessas e achatadas radialmente (Fig. 2A-E), além do alargamento dos raios (Fig. 2D-E), 

e células radiais achatadas em todas as espécies (Fig. 2E-F). 

Vasos. Porosidade. Anéis semiporosos (Fig. 2A-B) em raízes e caules de todas as 

espécies, em Tanaecium pyramidatum de forma inconspícua; porosidade difusa na raiz de 

Amphilophium paniculatum. Dimorfismo de vasos. A presença de vasos de dois diferentes 

diâmetros — de grande e de pequeno calibre — ocorrendo conjuntamente, está 

presente em raízes e caules de todas as espécies (Fig. 2A-E; 3A-F; 4A). Diâmetro. Em 

vasos de grande calibre o diâmetro varia entre 50-128-278 µm em raízes e entre 50-

131-416 µm em caules. O diâmetro dos vasos de pequeno calibre em raízes varia entre 

9-26-49 µm, e em caules entre 8-28-49 µm. Quando somadas ambas categorias, nas 

raízes o diâmetro dos vasos varia entre 9-60-278 e nos caules entre 8-63-416. 

Comprimento dos elementos de vaso. Em raízes, varia entre 24-316-553 µm e em caules 

varia entre 87-310-866 µm. Agrupamento. Vasos de grande calibre ocorrem geralmente 

solitários (Fig. 2A-C; 3A) formando, menos frequentemente, múltiplos de 2 e 3 

tangenciais (Fig. 3B) e cachos de 3 vasos. Os vasos de pequeno calibre podem ocorrer 

solitários (Fig. 2C; 3B), ou, mais frequentemente, associados em cachos e em cadeias 

radiais (Fig. 2A-D; 3C-F); o agrupamento pode envolver apenas os próprios vasos de 

pequeno calibre (Fig. 3C, contorno amarelo), ou estes e também os vasos de grande 

calibre (Fig. 3C-E, contorno vermelho). Verificam-se cachos de 3-13 vasos nas raízes de 

todas as espécies, eventualmente chegando a mais de 20 vasos (Fig. 3D); nos caules os 

cachos têm entre 3-20 vasos, podendo chegar a 30 ou mais em M. difficilis e A. crucigerum 

(Fig. 3E), sendo que nesta última, os cachos seguem uma disposição radial. Apenas os 

vasos de pequeno calibre agrupam-se radialmente, variando de 5-20 vasos (Fig. 3F) em 

raízes e caules, mas raramente ocorrendo nos caules de T. pyramidatum. Vasos/grupo. 

Na raiz apresentam entre 1-2,5- 7,5 vasos/grupo e 1,4-3,3-9,7 vasos/grupo no caule. 
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Placa de perfuração. Simples em raízes e caules de todas as espécies (Fig. 4A-C), 

transversais a inclinadas (Fig. 4A-B); nos elementos de vaso de pequeno calibre, 

excepcionalmente, além das placas de perfuração nas extremidades pode-se observar 

placas de perfuração laterais (Fig. 4C). Pontoação intervascular. Alterna em todas as 

espécies (Fig. 4D). Diâmetro da pontoação intervascular. Pequena a grande, variando 

entre 5-8-12 µm na raiz e 4-8-12 µm no caule. Pontoação radio-vascular. Em A. 

crucigerum, A. paniculatum e M. difficilis, observa-se aréolas distintas, semelhantes às 

intervasculares (Fig. 4E); em T. pyramidatum observa-se aréolas arredondadas, muito 

reduzidas à aparentemente simples (Fig. 4F). Tilos. Presentes esporadicamente em 

ambos os órgãos de todas as espécies, exceto na raiz de A. crucigerum (Fig. 1D; 6A).  

Fibras. Pontoação. Simples ou com aréolas diminutas em todas as espécies (Fig. 5A-B). 

Fibras septadas. Presentes nos dois órgãos em todas as espécies, normalmente com mais 

de 1 septo por fibra (Fig. 5B-D). Espessura da parede. Delgada a espessa (Fig.5E). 

Comprimento. Varia entre 109-457-836 µm em raízes e 110-458-930 µm no caule.  

Parênquima Axial. Tipo. Em faixas marginais em todas as espécies (Fig. 2C; 3A-B, D; 

6A, D), exceto em Mansoa difficilis, que possui o tipo paratraqueal escasso a vasicêntrico 

(Fig. 6B); vasicêntrico com 1 camada de células em todas as espécies (Fig. 6B-C); 

vasicêntrico formando confluências curtas em Tanaecium pyramidatum (Fig. 6D). O 

parênquima em faixas marginais forma faixas largas, com 3-6 células de largura nas raízes 

das duas espécies de Amphilophium e 4-12 na raiz de Tanaecium; nos caules as faixas tem 

entre 3-15 células em todas as espécies. Número de células por série. Em raízes e caules 

varia entre um mínimo de 2 e 9 células em todas as espécies (Fig. 6E-F). 

Raios. Dimorfismo de raios. A presença de raios altos e largos (com mais de 1 mm de 

altura e 3-11 células de largura) associados com raios baixos e estreitos (1-2 células de 

largura) ocorre em todas as espécies, em raízes e caules (Fig. 7A-C). Largura. Raios uni 
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e multisseriados ocorrem em raízes e caules em todas as espécies (Fig. 7A-D, G-I). Os 

raios multisseriados tem, nas raízes e caules de Tanaecium pyramidatum de 3-4 células de 

largura (Fig. 7B-C); nas espécies restantes, variam entre 4-10 nas raízes e 9-11 nos caules 

(Fig. 7D). Observa-se ainda a presença de alguns raios altos interrompidos por células 

axiais, denominados aqui de “raios compartimentalizados” (Fig. 7G-H). Altura dos raios 

menores que 1 mm. Em raízes, os raios mais baixos que 1 mm tem entre 28-232-963 

µm, em caules tem entre 48-235-957 µm. Raios/mm linear. Tanto em raízes quanto em 

caules, há 2-5-10 raios por mm/linear. Composição celular. Em raízes e caules T. 

pyramidatum, os raios baixos têm células do corpo procumbentes, com margens de 1-2 

fileiras de células quadradas, raramente eretas (Fig. 7F); em raízes e caules das outras 

espécies e nos raios mais altos da raiz de T. pyramidatum, células quadradas e 

procumbentes se misturam ao longo do corpo do raio (Fig. 7E). Células envolventes. 

Presentes em A. crucigerum e M. difficilis (Fig. 7I).  

Células perfuradas. Raio (CPR). Presente, com placa de perfuração simples em todas 

as espécies (Fig. 8A-C), podendo ocorrer isoladas (Fig. 8A) ou em grupos (Fig. 8B). 

Parênquima axial (CCP). Em uma mesma série parenquimática, uma célula da 

extremidade pode se diferenciar em um elemento de vaso de pequeno calibre, 

denominada aqui como “célula perfurada de parênquima axial” (Fig. 8D-F); está presente 

em ambos os órgãos das espécies, mas não se observa em Mansoa difficilis.  

Estruturas axiais estratificadas. Em raízes e caules de Amphilophium crucigerum e 

Mansoa difficilis, observa-se a estratificação de vasos, fibras e parênquima axial (Fig. 9A-

B); em Tanaecium pyramidatum a estratificação dos elementos axiais é irregular.  

Inclusões. Amido. Presente nas fibras e no parênquima radial e axial de Amphilophium 

crucigerum e Tanaecium pyramidatum (Fig. 10A-C), não observado nas amostras analisadas 

de Amphilophium paniculatum e Mansoa difficilis. Cristais. Presentes nos raios de ambos 
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os órgãos de M. difficilis, de formato alongado nas raízes (Fig. 10D) e cúbico ou alongado 

nos caules (Fig. 10E).  

 

 Dados Estatísticos 

 

A análise estatística foi feita visando comparar caracteres quantitativos entre raiz 

e caule. Utilizou-se o teste não paramétrico de Man-Whitney, já que os dados não 

passaram nos testes de normalidade e de homogeneidade de variância. As espécies foram 

analisadas em conjunto, reunindo-se todos os dados das características para cada órgão 

vegetativo. Como resultado, o teste mostra que não há diferenças significativas entre 

raiz e caule, com relação a diâmetro de vasos — de pequeno e grande calibres —, 

diâmetro da pontoação intervascular, vasos por grupo, comprimento de fibras e raios 

por milímetro linear (Tabela 3). Isto significa que, anatomicamente, raízes e caules de 

lianas de Bignonieae são semelhantes entre si, quanto aos dados quantitativos. Apenas 

com relação ao comprimento dos elementos de vaso, maiores em raízes, e à altura dos 

raios mais baixos que 1 milímetro, que são mais altos em caules, observamos diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Fig. 1. Variação Cambial. Secções transversais. A--C: Amphilophium crucigerum. -- D: Tanaecium pyramidatum. -- A e C: Raiz. 
-- B e D: Caule. -- A--B: Aspecto geral. -- C--D: Detalhe. -- A--B: Variação cambial do tipo xilema interrompido por cunhas 
de loema em raiz e caule, respectivamente. -- C: Raiz mostrando cunha de loema inicial entre dois polos de protoxile-
ma. -- D: Caule apresentando porção de xilema secundário autossuportante (próximo à medula e xilema primário) e 
porção lianescente; note presença de tilos. -- AS = Porção autossuportante. -- Cabeça de seta preta = Polos de protoxile-
ma. -- CI = Cunha inicial. -- L = Porção lianescente. -- -- Escala = A = 1 mm -- B = 4 mm -- C = 200 μm -- D = 500 μm.
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Fig. 2. Camadas de crescimento com marcadores iniciais e terminais, e porosidade dos vasos. Secções transversais. A, B, D e E: 
Mansoa dificilis. -- C: Tanaecium pyramidatum. -- F: Amphilophium crucigerum. -- A, C, E--F: Raiz. -- B e D: Caule. -- A--B: Aspecto 
geral. -- C--F: Detalhes. -- A--B: Anéis semiporosos; vasos de grande calibre como marcadores iniciais, e ibras de paredes 
espessas e achatadas radialmente como marcadores inais. -- C: Faixa de parênquima marginal como marcador inicial, e ibras 
de paredes espessas e achatadas radialmente e vaso de pequeno calibre tangenciando as ibras achatadas como marcadores 
terminais. -- D: Fibras de paredes espessas e achatadas radialmente e alargamento de raios como marcadores terminais. -- E: 
Alargamento de raios e células radiais achatadas como marcadores terminais. -- F: células radiais achatadas como marcadores 
terminais. -- Cabeça de seta preta = Fibras de paredes espessas e achatadas radialmente. -- Cabeça de seta branca = Vaso 
de pequeno calibre tangenciando as ibras achatadas. -- Asteriscos = Parênquima em faixas marginais. -- Retângulo tracejado 
= Alargamento do raio. -- Seta = Células radiais achatadas. -- Escala = A e B = 500 μm -- C, D e F = 200 μm -- E = 100 μm.
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Fig. 3. Agrupamento de vasos. Secções transversais. A, C e E: Amphilophium crucigerum. -- B: Tanaecium pyramidatum. -- D: 
Amphilophium paniculatum. -- F: Mansoa dificilis. -- A, D e F: Raiz. -- E: Caule. -- A: Vasos de grande calibre solitários. -- B: Va-
sos de grande calibre múltiplos de dois tangenciais. -- C: Vasos de pequeno calibre agrupados em cachos, entre si mesmos 
e com os vasos de grande calibre. -- D--E: Agrupamento em cachos de mais de 20 e mais de 30 vasos, respectivamente. 
-- F: Agrupamento de vasos em múltiplos radiais. -- Asteriscos = Parênquima em faixas marginais. -- Contorno vermelho = 
Agrupamento de vasos de pequeno e grande calibres. -- Contorno amarelo = Agrupamento de vasos de pequeno calibre. -- 
Contorno azul = Agrupamento de vasos em múltiplos radiais. -- Escala = A e E = 200 μm -- B, D e F = 100 μm -- C = 500 μm.
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Fig. 4. Características dos elementos de vasos e pontoações. Material dissociado (A-B), e secções longitudinais tan-
genciais (C-D) e radiais (E-F). A, B e D: Mansoa dificilis. -- C: Amphilophium crucigerum. -- E: Amphilophium panicu-
latum. -- F: Tanaecium pyramidatum. -- A--C e F: Raiz. -- D--E: Caule. -- A--B: Elementos de vasos de pequeno e grande 
calibres; placas de perfuração transversais ou inclinadas. -- C: Placa de perfuração lateral em elemento de vaso de pe-
queno calibre, adicional às placas transversais. -- D: Pontoações intervasculares alternas. -- E: Pontoações radiovas-
culares com aréolas distintas, semelhantes às intervasculares. -- F: Pontoações radiovasculares com aréolas arre-
dondadas, muito reduzidas à aparentemente simples. -- Escala = A, B e D = 100 μm -- C e F = 50 μm -- E = 20 μm.
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Fig. 5. Fibras. Material dissociado (A) e secções longitudinais tangenciais (B--D) e transversal. -- A, D e E: Mansoa difici-
lis. -- B: Amphilophium paniculatum. -- C: Amphilophium crucigerum. -- A, C--D: Raiz. -- B e E: Caule. -- A: Pontoações sim-
ples ou com aréolas diminutas. -- B--D: Presença de 1-3 septos. -- E: Paredes delgadas à espessas. -- Cabeça de seta 
preta = Pontoação. -- Cabeça de seta branca = Septo. -- Escala = A, D e E = 50 μm -- B = 20 μm -- C = 100 μm.
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Fig. 6. Parênquima axial paratraqueal e séries parenquimáticas. Secções transversais (A-D) e longitudinais tangenciais (E-
F). A e D: Tanaecium pyramidatum. -- B: Mansoa dificilis. -- C, E e F: Amphilophium crucigerum. A: Em faixas marginais; note 
presença de tilos -- B: Paratraqueal escasso a vasicêntrico. -- C: Vasicêntrico. -- D: Vasicêntrico formando conluências 
curtas; faixas marginais. -- E--F: Séries apresentando entre 2-9 células. -- Asteriscos = Parênquima em faixas marginais. 
-- Cabeça de seta preta = Parênquima escasso. -- Cabeça de seta vermelha = Parênquima vasicêntrico. -- Cabeça de seta 
branca = Conluências. -- Setas = Séries parenquimáticas. -- Escala = A e D = 500 μm -- B, E e F = 100 μm -- C = 200 μm.
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Fig. 7. Raios. Secções longitudinais tangenciais (A-D e G-I) e radiais (E-F). A, B e H: Mansoa dificilis. -- C e F: 
Tanaecium pyramidatum. -- D, E e G: Amphilophium crucigerum. -- I: Amphilophium paniculatum. -- B, D, F--G e I: 
Raiz. -- A, C, E e H: Caule. A--C: Raios uni e multisseriados; dimorismo de raios, onde raios curtos (< 1mm) e 
estreitos (1-2 células), coocorrem com raios altos (> 1mm) e largos (≥ 3 células). -- D: Raio multisseriado com 
mais de 10 células de largura. -- E: Raio composto de células quadradas e procumbentes misturadas ao longo 
do seu comprimento. -- F: Raio composto de corpo procumbente, com margem de células quadradas. -- G--H: 
Compartimentalização de raios altos. -- I: Células envolventes. -- Cabeça de seta preta = Raio unisseriado. -- Seta 
= Elementos axiais dividindo duas porções de um raio. -- Escala = A--C, E e G--H = 200 μm -- D e I = 100 μm.

79



CPP

CPP

CPR

CPR

*

*
*

*

*

*

*

* *

*

*

FED

CBA

CPP

Fig. 8. Células perfuradas. Material dissociado (C, E--F), e secções transversal (A) e longitudinal tangencial (B, D). A e D: Ta-
naecium pyramidatum. -- B, C e E: Amphilophium crucigerum. -- F: Amphilophium paniculatum. -- A, C e F: Raiz. -- B, D--E: Caule. 
-- A--C: Células perfuradas de raio (CPR). -- A: CPR isolada. -- B: CPR em grupo. -- D--F: Células perfuradas do parênquima 
axial, correspondendo a uma das células da série parenquimática. -- CPR = Célula perfurada de raio. -- CPP = Célula perfu-
rada de parênquima axial. -- Asterisco = Célula da série parenquimática. -- Escala = A, C e E = 50 μm -- B, D e F = 100 μm.
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Fig. 9. Estratiicação dos elementos axiais: ibras, vasos, parênquima axial. Secções longitudi-
nais tangenciais. A--B: Mansoa dificilis. -- A: Raiz. -- B. Caule. Escala = A = 500 μm -- B = 200 μm.
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A

E

Fig. 10. Inclusões. Secções transversais (A e C) e longitudinais radiais (B, D--E). A--C: Tanaecium pyramidatum; Amido nas ibras 
septadas e no parênquima axial e radial. -- C: Grãos de amido em luz polarizada. -- D--E: Cristais nos raios de Mansoa dificilis, 
em raiz e caule, respectivamente. -- Cabeça de seta = Grãos de amido. -- Escala = A, C e E = 50 μm -- B = 200 μm -- D = 20 μm.

82



83 
 

       

E
st

ra
ti

-

fic
aç

ão

E
sp

éc
ie

s

Variação cambial tipo 

Xilema Interrompido

Parênquima em faixas 

marginais

Vasos de grande calibre 

Fibras de paredes espessas 

e achatadas radialmente

Alargamento dos raios

Células radiais achatadas 

radialmente

Aneis semiporosos

Porosidade difusa

Dimorfismo de vasos

Diâmetro vaso < 50 µm 

(pequeno calibre)

Diâmetro vasos ≥ 50 µm 

(grande calibre)

Comprimento dos 

elementos de vaso

Vasos/grupo

Diâmetro pontoação 

intervascular

Fibras septadas

Comprimento 

Em faixas marginais

Paratraqueal escasso

Vasicêntrico 

Em confluências curtas

Dimorfismo de raios

Raios > 1 mm

Altura raios < 1mm

Raios/mm linear

Raio

Parênquima axial

Elementos axiais

Amido

Cristais

ra
iz

 
+

+
+

+
+

+
+

-
+

29
 ±

 3
15

4 
±

 2
8 

27
5 

±
 4

9
2 

±
 0

,4
8 

±
 1

 
+

41
2 

±
 8

8
+

-
+

-
+

+
20

9 
±

 1
93

4 
±

 1
+

+
+

+
-

ca
ul

e
+

+
+

+
+

+
+

-
+

29
 ±

 1
12

6 
±

 8
 

23
7 

±
 4

7
5,

5 
±

 1
,0

8 
±

 1
+

37
7 

±
 9

5
+

-
+

-
+

+
20

2 
±

 1
21

4 
±

 1
 

+
+

+
+

-

ra
iz

 
+

+
-

-
-

-
-

+
+

26
 ±

 2
94

 ±
 9

27
6 

±
 8

3
4,

4 
±

 1
,3

 
7 

±
 1

+
37

4 
±

 9
6

+
-

+
-

+
+

26
9 

±
 1

94
6 

±
 1

+
+

-
+

-

ca
ul

e
+

+
-

-
-

-
-

+
+

30
 ±

 2
10

7 
±

 9
33

6 
±

 6
7

3,
9 

±
 1

,2
8 

±
 1

+
41

0 
±

 1
18

+
-

+
-

+
+

21
3 

±
 1

08
4 

±
 1

+
+

-
+

-

ra
iz

 
+

-
+

+
+

+
+

-
+

31
 ±

 3
97

 ±
 8

35
3 

±
 6

9
3,

4 
±

 0
,6

8 
±

 1
+

45
7 

±
 8

1
-

+
+

-
+

+
26

3 
±

 1
41

4 
±

 1
+

-
+

+
+

ca
ul

e
+

-
+

+
+

+
+

-
+

34
 ±

 2
10

2 
±

 6
38

1 
±

 8
3

3,
6 

±
 0

,4
8 

±
 1

 
+

51
4 

±
 1

02
-

+
+

-
+

+
26

7 
±

 1
72

5 
±

 1
+

-
+

+
+

ra
iz

 
+

+
+

+
+

+
+

-
+

22
 ±

 3
14

0 
±

 1
3

29
4 

±
 8

8
1,

7 
±

 0
,5

7 
±

 1
 

+
58

7 
±

 1
05

+
-

+
+

+
+

34
5 

±
 1

70
9 

±
 1

+
+

+
+

-

ca
ul

e
+

+
+

+
+

+
+

-
+

25
 ±

 2
15

6 
±

 2
9

23
3 

±
 7

6
2 

±
 0

,5
6 

±
 1

+
54

1 
±

 1
46

+
-

+
+

+
+

29
4 

±
 1

55
7 

±
 2

+
+

+
+

-

ra
iz

+
+

/-
+

/-
+

/-
+

/-
+

/-
+

/-
+

/-
+

26
 ±

 4
12

8 
±

 3
1

31
6 

±
 8

0
2,

5 
±

 1
,3

8 
±

 1
+

45
7 

±
 1

11
+

/-
+

/-
+

+
/-

+
+

23
2 

±
 8

1
5 

±
 2

+
+

/-
+

/-
+

+
/-

ca
ul

e
+

+
/-

+
/-

+
/-

+
/-

+
/-

+
/-

+
/-

+
28

 ±
 4

13
1 

±
 3

1
31

0 
±

 9
8

3,
3 

±
 1

,5
8 

±
 1

+
45

8 
±

 1
27

+
/-

+
/-

+
+

/-
+

+
23

5 
±

 1
44

5 
±

 2
+

+
/-

+
/-

+
+

/-

+
 =

 p
re

se
nt

e;
 -

 =
 a

us
en

te
; +

/-
 =

 p
re

se
nt

e 
e 

au
se

nt
e

T
o

da
s

In
cl

us
õe

s

Am
ph

ilo
ph

iu
m

 

cr
uc

ig
er

um

Am
ph

ilo
ph

iu
m

 

pa
ni

cu
la

tu
m

M
an

so
a 

di
ffi

ci
lis

Ta
na

ec
iu

m
 

py
ra

m
id

at
um

Fi
br

as
P

ar
ên

qu
im

a 
ax

ia
l

C
él

ul
as

 

pe
rf

ur
ad

as
C

am
ad

as
 d

e 
cr

es
ci

m
en

to
 

V
as

os
R

ai
os

T
ab

el
a 

2.
 C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 q

ua
lit

at
iv

as
 e

 q
ua

nt
it

at
iv

as
 d

e 
ra

íz
es

 e
 c

au
le

s 
de

 B
ig

no
ni

ea
e.

 



84 
 

Tabela 3. Comparação estatística de características quantitativas entre raízes e caules 

das espécies de Bignonieae analisadas. 
 

 

* diferença estatisticamente significativa, p-value < 0,05. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

As características do xilema analisadas em raízes e caules de Bignonieae — tanto 

qualitativas quanto quantitativas — são semelhantes em ambos os órgãos das espécies 

analisadas, salvo algumas particularidades intraespecíficas. Estatisticamente, as 

características quantitativas das raízes e caules de Bignonieae são significativamente 

Raiz Caule V p-value 

Diâmetro vaso < 50 µm 

(pequeno calibre)
26 ± 4 (9-49) 28 ± 4 (8-49) 409 0,1019

Diâmetro vasos ≥ 50 µm 

(grande calibre)
128 ± 31 (50-278) 131 ± 31 (50-416) 335 0,8129

Comprimento elementos 

vaso (µm)
316 ± 80 (24-553) 310 ± 98 (87-866) 470100 0,009217 *

Diâmetro pontoação 

intervascular (µm)
8 ± 1(5-12) 8 ± 1 (4-12) 591670 0,522

Vasos/grupo 2,5 ± 1,3 (1-7,5) 3,3 ± 1,5 (1,4-9,7) 419 0,06619

Comprimento fibras (µm) 457 ± 111 (109-836) 458 ± 127 (110-930) 539090 0,894

Raios/mm linear 5 ± 1 (2-10) 5 ± 1 (2-10) 31098 0,1689

Altura raios < 1 mm 232 ± 81 (28-963) 235 ± 144 (48-957) 55810 0,02335 *

Características 

quantitativas

Teste de Mann-Whitney
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semelhantes. A síndrome vascular lianescente está presente nas raízes e, também, no 

caule, órgão em que a síndrome é intensamente explorada na literatura para a família 

Bignoniaceae. As características da síndrome presentes são: presença de variação 

cambial, dimorfismo de vasos e raios altos e largos.  

 

VARIAÇÃO CAMBIAL 

 

As raízes das espécies estudadas apresentam variação cambial, do tipo xilema 

interrompido por cunhas de floema, que ocorrem de forma semelhante aos caules. Os 

trabalhos prévios com lianas de Bignonieae apontam para a similaridade entre raízes e 

caules no que tange à presença de variação na atividade cambial (Avetta 1887; Gabrielli 

1992; Martinelli et al. 2008; Singh & Misra 2012). Em todas as raízes, as primeiras cunhas 

de floema, aqui denominadas cunhas iniciais, ocorrem intercaladas aos polos de 

protoxilema, sempre em mesmo número que estes, situação também observada por 

Avetta (1887), Gabrielli (1992) e Singh & Misra (2012). Nos caules, as cunhas inicias se 

formam em quatro pontos específicos, de forma independente do xilema primário. O 

modelo de desenvolvimento das cunhas iniciais no caule segue a disposição das folhas, 

ocorrendo sempre intercaladas ao local de saída das mesmas (Schenck 1893; Solereder 

1908; Pace et al. 2011). Posteriormente, cunhas adicionais são observadas nas raízes e 

caules — exceto em Tanaecium pyramidatum —, semelhante ao observado por Gabrielli 

(1992) em raízes de Pyrostegia venusta. A formação de cunhas adicionais é conhecida para 

caules de outras espécies da tribo Bignonieae (Schenck 1893; Metcalfe & Chalk 1950; 

Dobbins 1971; Jain & Singh 1980; Dos Santos 1995; Pace et al. 2009; Figueiredo 2011; 

Lima et al. 2010; Pace et al. 2015). O motivo pelo qual as raízes de Bignonieae apresentam 

variação cambial semelhante à encontrada em caules não está claro, uma vez que essa 

modificação estrutural é classicamente relacionada com o crescimento e hábito caulinar 
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das lianas, conferindo maior flexibilidade. Assim, são necessários estudos envolvendo o 

controle gênico e hormonal, a fim de encontrar os fatores que levam à formação das 

cunhas de floema tanto em raízes quanto em caules da tribo. 

 

XILEMA SECUNDÁRIO 

 

Na análise do xilema secundário das espécies lianescentes de Bignonieae, várias 

características qualitativas se repetem em todas as raízes e caules analisados, ou na 

maioria deles. Se destacam: camadas de crescimento; anéis semiporosos; dimorfismo de 

vasos; vasos de grande e pequeno calibre solitários ou agrupados em múltiplos radiais e 

cachos, ocasionalmente tangenciais (os grande calibre); vasos com placa de perfuração 

simples; pontoação intervascular alterna; pontoação radio-vascular com aréolas distintas 

e semelhantes às intervasculares ou de aréolas arredondadas, simples ou muito 

reduzidas; presença esporádica de tilos; fibras septadas, com pontoações simples ou com 

aréolas diminutas, de paredes delgadas à espessas; parênquima axial do tipo paratraqueal 

escasso, vasicêntrico, confluente e em faixas marginais, com até 9 células por série; raios 

altos e largos, dimorfismo de raios, em maioria heterocelulares com células quadradas e 

procumbentes misturadas; e inclusão de amido em células axiais e radiais. A presença 

dessas características na família Bignoniaceae é discutida por diversos autores, muito 

raramente em raízes (Prakash 1972), porém de forma extensiva em caules (Metcalfe & 

Chalk 1950; Jain & Singh 1980; Gasson & Dobbins 1991; Dos Santos 1995; Araque et al. 

2007; Léon 2009; Figueiredo 2011; Lima et al. 2010; Pace & Angyalossy 2013; Pace et al. 

2015). 
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Camadas de Crescimento 

 

Nas lianas de Bignonieae analisadas, as camadas de crescimento estão presentes 

em raízes e caules, demarcadas por marcadores iniciais e terminais, que ocorrem da 

mesma maneira observada para o caule, por Lima et al. (2010) para espécies da tribo. 

Como marcadores iniciais estão presentes vasos de grande calibre em disposição 

tangencial e o parênquima axial em faixas marginais; os marcadores terminais se 

constituem principalmente por fibras de paredes espessas e achatadas radialmente e um 

alargamento dos raios, muitas vezes acompanhado por células radiais achatadas, além de 

vasos de pequeno calibre tangenciando as fibras achatadas.  

De acordo com Lima et al. (2010), uma estação seca bem demarcada é o fator 

condicional da formação de camadas de crescimento em caules de lianas de Bignonieae.  

Adicionalmente, alguns trabalhos com espécies autossuportantes descrevem a presença 

de camadas de crescimento em raízes (Gasson & Cutler 1990), e outros associam essa 

característica à disponibilidade sazonal de água (Machado et al. 2007; Goulart 2012; 

Marcati et al. 2014), contrariando uma ideia difundida de que a presença de camadas de 

crescimento em raízes é menos provável de ocorrer, devido à uniformidade das 

condições ambientais no solo (Lebedenko 1962; Gasson 1987). Neste âmbito, podemos 

citar um estudo dendrocronólogico com raízes e caules de Pseudotsuga sp. (Douglas Fir, 

Pinaceae) em diferentes locais da região oeste norte-americana, onde Schulman (1945) 

descreve que em um determinado indivíduo, em dois anos específicos — 1902 e 1925, 

num período desde 1740 —, cujos invernos foram excessivamente secos, as raízes 

apresentaram câmbio dormente, com camadas de crescimento incompletas. Segundo o 

autor, há uma concordância na cronologia entre raiz e caule, sendo a disponibilidade 

hídrica o fator determinante do controle na flutuação anual no crescimento de raízes e 

caules da espécie nos locais.   



88 
 

Vasos 

 

Muitos trabalhos mencionam ou comprovam que, em plantas autossuportantes, 

o diâmetro dos vasos nas raízes é maior do que nos caules (Lebedenko 1962; Esau 1974; 

Zimmermann & Potter 1982; Zimmermann 1983; Gasson 1987; Mauseth 1988; Carlquist 

& Wilson 1995; Machado et al. 1997; Psaras & Sofroniou 1999, 2004; Esemann-Quadros 

2001; MacElrone et al. 2004; Goulart 2012). As raízes, quando comparadas aos caules, 

apresentam maiores vasos provavelmente porque ficam expostas a maiores potenciais 

hídricos e o solo fornece parte da sustentação mecânica para a planta (Patel 1965; 

Gasson 1987; Baas et al. 2004). Contudo, alguns trabalhos, contrariando esse padrão, 

demonstram que o diâmetro de vasos em raízes pode ser semelhante (Dias-Leme 1999; 

Goulart & Marcati 2008; Goulart et al. 2015) ou até mesmo menor do que em caules 

(Cutler 1976; Longui et al. 2012; Marcati et al. 2014), sendo que os autores geralmente 

relacionam esses valores contraditórios às condições ambientais dos locais de 

crescimento dos espécimes. Podemos exemplificar com o estudo comparativo utilizando 

várias espécies autossuportantes de Styrax, de Machado et al. (2007), onde os autores 

descrevem vasos de maior diâmetro nas raízes de espécies pertencentes ao cerrado, e 

vasos de menor diâmetro nas raízes das espécies de floresta. Segundo eles, vasos 

maiores nas raízes das plantas do cerrado devem estar relacionados a maiores potenciais 

hídricos no solo, onde as raízes são mais profundas e acessam a água muitos metros 

abaixo da superfície; com menos exposição a variações no regime hídrico, são menores 

as chances de embolia (Gasson 1987). Ainda de acordo com Machado et al. (2007), nas 

espécies de floresta as raízes são rasas, e estão mais sujeitas a variações na 

disponibilidade de água, ficando mais vulneráveis ao estresse hídrico.   

Nossos resultados, corroborados por outros estudos, mostram que, em lianas, 

a situação é diferente do que ocorre na maioria das plantas autossuportantes, e nota-se 
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uma tendência geral, onde os vasos nos caules apresentam maiores diâmetros que os 

vasos nas raízes, sem, contudo, apresentarem diferenças estatisticamente significativas. 

Em nossas observações, principalmente os vasos de grande calibre, apresentam essa 

característica, medindo 128 (50-278) µm nas raízes, e 131 (50-416) µm nos caules. Estes 

valores, e também os verificados para vasos de pequeno calibre, ficam dentro da 

amplitude de médias descritas para caules por alguns autores: entre 22 e 40 µm 

(pequeno calibre) e 113 e 250 µm (grande calibre) (Jain & Singh 1980; Dos Santos 1995; 

León 2009; Pace & Angyalossy 2013; Gerolamo & Angyalossy, no prelo). Também 

quando somadas ambas as categorias de vasos, não há diferenças estatísticas significativas 

entre raízes e caules, apesar dos valores em caules serem um pouco maiores.  

Estudando espécies do gênero lianescente de Bignonieae Fridericia (F. caudifera, F. 

chica e F. dispar), Carvalho et al. (2015) descrevem diâmetros de vaso menores em raízes 

e ramos, estando associados a uma alta segurança hidráulica, responsáveis pela obtenção 

de água e condução desta diretamente às folhas, respectivamente. Em lianas de outras 

famílias, a situação também é semelhante ao verificado em nosso trabalho, sem 

diferenças significativas em relação aos vasos de caules e raízes, como em Sapindaceae 

(Bastos 2015) e Menispermaceae (Tamaio 2006). Segundo Ewers et al. (1997), num 

estudo com plantas lianescentes e de outros hábitos em várias famílias, quando somadas 

todas as plantas autossuportantes, os vasos nas raízes são maiores que os vasos dos 

caules — fato já esperado —, mas, contrariando às expectativas, os diâmetros de vasos 

em caules de lianas são semelhantes ou maiores aos verificados nas raízes, tal qual o 

observado em nossas análises. Os autores acreditam que a tendência para vasos maiores 

nos caules do que nas raízes de plantas escandentes, esteja relacionada ao próprio 

diâmetro reduzido dos caules, cujos tecidos com função de sustentação parecem não 
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ser tão essenciais como em plantas autossuportantes, podendo apresentar vasos amplos, 

geralmente ligados a uma boa condução da água.  

Segundo Zimmermann (1983), qualquer aumento de tamanho do elemento 

condutor eleva à quarta potência a capacidade hídrica do mesmo (Equação de Hagen-

Poiseuille). Isso significa que o aumento no diâmetro do vaso, aumenta a eficiência do 

vaso em conduzir água, sendo que, por exemplo, um vaso que dobra de tamanho 

aumenta em 16 vezes sua condutividade teórica (Hargrave et al. 1994; Baas et al. 2004). 

Isnard & Field (2015) dão como exemplo Celastrus orbiculatus e Vitis riparia, duas espécies 

de lianas de clima temperado, onde os vasos de grande calibre (≥160 um), que 

correspondem a 8% do número total de vasos, são responsáveis por cerca de 63% da 

condutividade teórica.  

De acordo com Gasson & Dobbins (1991) e Gerolamo & Angyalossy (no prelo), 

em lianas de Bignoniaceae, o diâmetro dos vasos é significativamente maior do que nas 

outras espécies, quando comparadas plantas lianescentes e autossuportantes. Essa 

informação vai de acordo com os resultados de Pace & Angyalossy (2013), que 

mapeando a diversidade de caracteres anatômicos da família, descrevem os maiores 

valores de diâmetro de vasos concentrados exatamente na tribo Bignonieae, clado que 

engloba a maior parte das espécies lianescentes da família. Também comparando 

espécies lianescentes e autossuportantes, Crivellaro et al. (2012) e Angyalossy et al. 

(2012) verificam maiores valores em diâmetros de vasos nas lianas do que nas outras 

espécies. Sendo assim, podemos considerar que os vasos de grande calibre, ocorrendo 

nas raízes das espécies analisadas da mesma maneira que em caules, se enquadram 

dentro de uma das características principais da síndrome vascular lianescente, onde, 

diferentemente das espécies autossuportantes, a arquitetura anatômica privilegia 

características relacionadas à eficiência condução, ao invés de sustentação. 
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Provavelmente, a conexão entre esses vasos de grande calibre é beneficiada na 

continuidade do tecido xilemático, desde a raiz até as partes aéreas dessas plantas. 

Todavia, vasos de grande calibre significam queda na segurança hidráulica, e maior 

vulnerabilidade à cavitação e à embolia (Zimmermann 1983; Sperry & Tyree 1988; Tyree 

& Sperry 1989; Baas et al. 2004; Hacke et al. 2006; Mashari 2013). O dimorfismo de vasos 

observado em lianas — aqui, em raízes e caules — é uma característica que garante 

eficiência na condução de água por parte dos vasos de grande calibre, e segurança por 

meio dos vasos de pequeno calibre (Carlquist 1985, 2001; Ewers et al. 1990, 1991; Ewers 

& Fisher 1991; Baas et al. 2004; Hacke et al. 2006; Brodersen et al. 2013). Os vasos 

menores apresentam uma maior proporção de moléculas de água aderidas à suas 

paredes, o que previne a formação de bolhas de ar (Carlquist 2001); contudo são menos 

eficientes na condução dessa água (Baas et al. 2004; Wheeler et al. 2005). Em lianas, esses 

vasos de pequeno calibre se interconectam de maneira bem próxima, e formam 

anastomoses entre os vasos maiores, garantindo o fluxo radial de água no caule 

(Brodersen et al. 2011, 2013) quando os vasos de grande calibre sofrerem embolismo 

(Gasson & Dobbins 1991; Carlquist 2001; Brodersen et al. 2013). O dimorfismo, 

caracterizado como vasos de pequeno e grande calibres ocorrendo conjuntamente, foi 

inicialmente descrito para espécies de Nepenthes por Carlquist (1981), e ocorre em 

vários grupos de plantas escandentes (Carlquist 1981, 1985, 2001). Em raízes, a presença 

do dimorfismo é recentemente descrita em espécies de Fridericia (tribo Bignonieae) no 

trabalho de Carvalho et al. (2015), que versa sobre arquitetura hidráulica e condutividade 

hídrica, sendo também relatada por Tamaio (2006) para raízes de lianas pertencentes à 

Menispermaceae, por Rajput (2015) para Antigonon leptopus (Polygonaceae), e por Bastos 

et al. (2016) para raízes de espécies de Paullinieae (Sapindaceae), corroborando nossos 

resultados. Bastos et al. (2016) acreditam que o dimorfismo de vasos nas raízes das lianas 
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de Sapindaceae tenha a mesma função — de garantir eficiência e segurança na condução 

— que em caules de espécies com esse hábito. Complementarmente, de acordo com 

Angyalossy et al.  (2012), a presença do dimorfismo de vasos é uma das características 

principais da síndrome vascular lianescente. Muito provavelmente, em raízes essas 

características têm a mesma importância, já que foram observadas amplamente em 

nossas análises para espécies de Bignonieae.  

De modo complementar, muito trabalhos têm associado apenas o tamanho dos 

vasos à segurança (vasos pequenos) e eficiência na condução (vasos grandes), mas não 

há evidências concretas dessa relação, com frequentes equívocos no caso do embolismo 

induzido por estresse hídrico (Hacke et al. 2006; Lens et al. 2011). De acordo com alguns 

autores (Tyree & Sperry 1989; Baas et al. 2004; Jansen et al. 2009; Lens et al. 2011), a 

vulnerabilidade a esse tipo de embolismo é proporcional ao diâmetro dos poros na 

membrana da pontoação. A ideia segue a hipótese de “air seeding” apresentada por 

Zimmermann (1983): num vaso já embolizado, os meniscos formados nos poros da 

membrana da pontoação são forçados para dentro do lume do vaso, e quando atingem 

seu interior, formam-se bolhas que rapidamente aumentam de tamanho, dando início ao 

processo de cavitação. Dessa maneira, quanto maiores os poros da membrana da 

pontoação, mais suscetível está o vaso à formação de bolhas de ar e consequente 

cavitação (Tyree & Sperry 1989; Hacke et al. 2006). Essa situação é verificada em várias 

espécies de Acer por Lens et al. (2011), que demonstram, de forma experimental e 

utilizando vários tipos de analise microscópica, que as espécies mais resistentes à 

cavitação apresentam, no geral, membranas de pontoação mais espessas, com poucos e 

pequenos poros, de abertura elíptica, além de câmaras de pontoação mais rasas.  Em 

outro estudo, Wheeler et al. (2005) não obtiveram resultados et al. significativos para a 

hipótese da relação entre porosidade da membrana da pontoação e cavitação, mas 
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encontraram uma relação inversamente proporcional entre a área total de pontoações 

por área de vaso e a vulnerabilidade à cavitação. Segundo os autores, isto significa que 

quanto mais pontoações houver nas paredes dos vasos, menor a segurança na condução.  

Apesar de não termos nenhum dado sobre a estrutura da membrana de 

pontoação de vasos de pequeno e grande calibres em nossas analises, raízes e caules 

apresentam valores de diâmetro de pontoações intervasculares semelhantes, medindo 

cerca de 8 µm (4-12 µm), valor que fica dentro do intervalo descrito por outros autores, 

entre 4 e 13 µm (Gasson & Dobbins 1991; Dos Santos 1995; Araque et al. 2007; León 

2009; Pace & Angyalossy 2013; Pace et al. 2015). Ademais, em Bignoniaceae, parece não 

haver relação direta entre hábito lianescente e maior diâmetro da pontoação, como 

apontam Gasson & Dobbins (1991). Segundo Pace & Angyalossy (2013), os valores 

dentro da família são homogêneos, ficando entre 7 e 10 µm, sendo que os maiores 

diâmetros ocorrem no gênero autossuportante Handroanthus, com valores nunca abaixo 

dos 10 µm, podendo chegar a 20 µm. Dessa maneira, maiores informações sobre as 

características relativas à estrutura das pontoações intervasculares de cada categoria de 

vasos nas lianas de Bignonieae — como diâmetro da abertura, formato e tamanho dos 

poros da membrana, se a câmara é mais ou menos rasa, entre outras — são necessárias, 

no sentido de esclarecer de que maneira se dá a relação entre essas e o transporte de 

água nessas plantas, e quanto o dimorfismo de vasos realmente se relaciona ao 

mecanismo de transporte quando se leva em conta a estrutura das pontoações.  

Quanto ao agrupamento entre os vasos de grande e pequeno calibre, em raízes 

e caules de Bignonieae, a conformação é bem variável (Jain & Singh 1980; Dos Santos 

1995). No presente trabalho, além de ocorrerem solitários, os vasos de grande calibre 

agrupam-se ocasionalmente em múltiplos tangenciais de 2-3, enquanto entre os vasos 

de pequeno calibre, a associação ocorre entre os próprios vasos ou com os vasos de 
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grande calibre, em cachos, ou agrupados radialmente, muitas vezes em grande número 

(> 20 vasos). O número de vasos por grupo em raízes e caules (média de 2,5 e 3,3, 

respectivamente) não apresenta diferenças estatisticamente significativas, como o 

observado em raízes e caules de lianas de Sapindaceae por Bastos (2015). Carlquist 

(2001) descreve a importância dos agrupamentos de vasos, como um sistema subsidiário 

tridimensional de suprimento de água para toda a planta, principalmente pelos vasos de 

pequeno calibre, que apresentam maior segurança na condução. De acordo com as 

análises de Lens et al. (2011), há uma forte correlação entre maiores agrupamentos de 

vaso e maior resistência à cavitação em espécies de Acer. Assim, provavelmente, os 

grandes agrupamentos de vasos encontrados em ambos os órgãos analisados de 

Bignonieae significam, tanto para caules quanto para raízes, uma estratégia adicional na 

anatomia das lianas, voltada, principalmente ao favorecimento na função de condução de 

água e no aumento da resistência à embolia.  

Com relação ao comprimento dos elementos de vaso verificado nas espécies de 

Bignonieae analisadas, o valor é maior em raízes do que em caules — somando-se ambas 

categorias de diâmetro, com diferenças estatisticamente significativas. Entretanto, as 

informações sobre valores do comprimento de elementos de vaso na literatura são 

bastante variáveis. Quanto aos valores observados em nossas análises, estes estão 

próximos ao verificados por Prakash (1972), para raízes de duas espécies da família 

Bignoniaceae, Crescentia cujete e Kigelia africana, onde os elementos de vaso medem entre 

180 e 300 µm, e, no geral, aos valores descritos para os caules de Bignonieae por outros 

autores, situados entre 85 e 380 µm (Jain & Singh 1980; Gasson & Dobbins 1991; Dos 

Santos 1995; Leon 2009). Em lianas de Menispermaceae, ocorre o oposto, e o 

comprimento dos elementos de vaso é maior em caules do que em raízes (Tamaio 2006). 

Em espécies autoassuportantes, os elementos de vaso podem ser mais longos em raízes 
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(Dias-Leme 1999; Marcati et al. 2014) ou mais longos em caules (Machado et al. 2007; 

Goulart & Marcati 2008; Goulart 2012). Não há, aparentemente, nenhuma ligação direta 

entre comprimento de elementos de vasos e funções específicas em caules e raízes, 

sendo que estes números variam muito na literatura.  

 

Fibras e Parênquima axial 

 

As fibras septadas encontradas, aqui, em caules e raízes, são células com função 

dupla: resistência mecânica aliada ao armazenamento de nutrientes (Carlquist 2014, 

2015; Beeckman 2016). Segundo Carlquist (2001), a presença de um ou mais septos 

numa fibra, juntamente com a presença de amido, tem relação com o prolongamento da 

longevidade dessa célula. De acordo com Pace & Angyalossy (2013), dentro da família 

Bignoniaceae, as fibras septadas estão bem distribuídas entre os clados, enquanto a 

abundância de parênquima é menor nas espécies lianescentes, quando comparadas a 

espécies autossuportantes, e há uma relação direta entre esses dois tipos de células 

principalmente dentro da tribo Bignonieae, onde se encontram, ainda, as mais longas 

séries parenquimáticas (5-8 células). De acordo com Carlquist (1975), em muitas famílias 

onde o parênquima axial é escasso, as espécies apresentam especializações no xilema 

para substituí-lo, como as “fibras vivas”. Sugere-se que, provavelmente, ambas as células 

desempenhem o mesmo papel, isto é, armazenamento de grãos de amido (Carlquist 

1975; Pace & Angyalossy 2013). Esse amido deve ter, segundo Carlquist (2001; 2015), as 

mesmas funções em ambos os tecidos: além de armazenamento de fotossintatos, uma 

reserva de açucares que, por hidrólise, podem ser transferidos para os vasos, alterando 

seu potencial osmótico e garantindo o fluxo de água (Braun 1984; Carlquist 1985; Canny 

1998; Mashari 2013).  
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Raios 

 

Nas raízes e caules das espécies analisadas, os raios apresentam dimorfismo, ou 

seja, raios largos e com mais de 1 mm de altura ocorrendo em conjunto com raios 

estreitos e mais baixos, característica também observada em raízes de lianas de 

Sapindaceae por Bastos et al. (2016). Complementarmente, em caules, os raios com 

menos de 1 milímetro de altura são mais altos, apresentando diferenças estatisticamente 

significativas em relação à raiz.  

De acordo com Carlquist (1985), mesmo lianas que não apresentam variações 

cambiais, possuem raios com essas peculiaridades. Os raios altos e largos ocorrem 

também em lianas de outros grupos de plantas, como Lardizabalaceae (Carlquist 1984), 

Menispermaceae (Tamaio 2006), Piperales (Trueba et al. 2015), Polygonaceae (Carlquist 

2003), Ranunculales (Smith et al. 2013), Sapindaceae (Bastos et al., 2016). Nos caules de 

lianas, esses raios se relacionam principalmente com a flexibilidade que as espécies 

lianescentes apresentam (Carlquist 1975, 1984, 1985, 2015; Gasson & Dobbins 1991), 

como uma adaptação ao hábito (Isnard & Silk 2009), já que essas plantas obtêm suporte 

de outras espécies, sem priorizar os tecidos requeridos à sua sustentação. A função 

armazenadora dos raios tem, provavelmente, importância secundária (Carlquist 1984). 

Em conjunto com as variações cambiais e com o dimorfismo de vasos, raios altos 

e largos em lianas, além de maior quantidade de parênquima não-lignificado em alguns 

casos, constituem mais uma característica da síndrome vascular lianescente, na 

comparação com plantas autossuportantes (Angyalossy et al. 2015). De acordo com 

Angyalossy et al. (2012), em Machaerium floribundum (Leguminosae) há quase duas vezes 

mais parênquima axial e radial nos indivíduos que apresentam hábito lianescente do que 

nos indivíduos da mesma espécie com hábito arbóreo, além da presença do parênquima 

não lignificado (axial e radial) ocorrer somente nos indivíduos lianescentes da espécie. 
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Em Bignoniaceae, comparando espécies lianescentes e autossuportantes Gasson & 

Dobbins (1991) e Pace & Angyalossy (2013), apontam que os raios em lianas são muito 

mais largos e altos que os raios nas demais espécies. Apesar da menor proporção de 

parênquima axial em relação às plantas autossuportantes na família, ao menos em 

Bignonieae, a flexibilidade parece ser compensada pela presença das variações cambiais 

(Pace & Angyalossy 2013). Assim, os movimentos e torções dos caules das lianas podem 

ocorrer com o mínimo de danos aos elementos condutores de xilema e floema, além 

do reparo ao sistema vascular por meio da formação de novos câmbios, caso ocorra 

injuria (Gasson & Dobbins 1991; Carlquist 1985, 2001).  

 

Células perfuradas 

De Raio 

 

As células perfuradas de raio estão presentes em raízes e caules de todas as 

espécies verificadas, solitárias ou em grupo (neste caso, em geral, em caules), sempre 

com placas de perfuração simples. De acordo com Angyalossy et al. (2012), essas células 

são um suplemento condutor radial ao sistema vascular axial, tendo origem a partir das 

iniciais cambiais radiais, e ocorrendo em raízes e caules de árvores e lianas. As células 

perfuradas de raio representam, segundo Chalk & Chattaway (1933) uma ponte 

conectando vasos entre os raios. Nas lianas de Bignoniaceae, essas células ligam vasos 

de pequeno e grande calibres, constituindo mais uma estratégia de segurança e eficiência 

hidráulica contra embolismos (Angyalossy et al. 2009; Pace & Angyalossy 2013), 

característica de plantas com esse habito.  

 

 

De Parênquima Axial 
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Um outro tipo de célula perfurada é descrito pela primeira vez em espécies de 

Bignoniaceae: em algumas séries parenquimáticas, uma das células — em geral das 

extremidades — modifica-se em elemento de vaso, exibindo placas de perfuração 

simples. Essas células, que denominamos “células perfuradas de parênquima axial”, tem 

o aspecto de um elemento de vaso de pequeno calibre, sendo facilmente confundíveis 

com estes em secção transversal. As células perfuradas de parênquima ocorrem em 

raízes e caules das duas espécies de Amphilophium e em Tanaecium pyramidatum, em 

maior abundância nesta última. Em T. pyramidatum os agrupamentos de vasos são menos 

frequentes, o número de vasos por grupo menor, e aparentemente há menor quantidade 

de vasos de pequeno calibre em comparação às demais espécies verificadas. Esses fatores 

parecem estar, dessa maneira, ligados à maior frequência das células perfuradas de 

parênquima em raízes e caules na espécie, que podem estar substituindo os vasos de 

pequeno calibre em suas funções. Esse tipo de célula é semelhante às descritas por Muniz 

(1986) para Prosopis (Fabaceae) da Argentina, que a autora descreve como claramente 

derivadas de séries parenquimáticas.  

 

CONCLUSÕES 
 

 Raízes e caules de Bignonieae apresentam, tanto qualitativa- quanto 

quantitativamente, estrutura do xilema secundário semelhantes entre si; 

 Não há diferenças estatísticas entre os vários parâmetros quantitativos: diâmetro 

dos vasos; vasos por grupo; diâmetro da pontoação intervascular; comprimento de 

fibras; raios por milímetro linear. Apenas comprimento dos elementos de vaso e altura 

dos raios mais baixos que 1 mm apresentam diferenças estatísticas significativas entre 

raízes e caules nas espécies observadas;  
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 As “células perfuradas de parênquima axial” (CPP), presentes nas duas espécies 

de Amphilophium e em Tanaecium, provavelmente têm a mesma função dos vasos de 

pequeno calibre em raízes e caules dessas espécies;  

 Nenhuma das raízes nas espécies analisadas apresenta fase autossuportante, 

apenas caules; 

 Características anatômicas da síndrome lianescente estão presentes nas raízes, 

como nos caules. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este estudo buscou analisar, de forma comparativa, raízes e caules de espécies 

lianescentes pertencentes à tribo Bignonieae, Bignoniaceae. No primeiro capítulo 

procurou-se comparar os dois órgãos, à fim de verificar se haveriam características da 

síndrome vascular lianescente. O segundo capítulo descreve o xilema secundário de 

raízes e caules dessas mesmas espécies.  

No primeiro capítulo, confirmou-se a presença de variação cambial em raízes, e 

o intercalamento de cunhas de floema aos polos do protoxilema, características que já 

haviam sido descritas para raízes de outras espécies de Bignonieae. Entretanto, algumas 

características observadas são apresentadas aqui pela primeira vez: cunhas inclusas no 

floema (além do xilema), em Amphilophium crucigerum e Amphilophium paniculatum, além 

da presença de neoformações vasculares nas mesmas espécies. Quanto às características 

relacionadas à síndrome vascular lianescente — dimorfismo de vasos e raios altos e 

largos —, estas não haviam sido descritas antes para raízes de Bignoniaceae, definindo 

novos aspectos para as pesquisas em anatomia de raízes de lianas. Os resultados obtidos 
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neste estudo, propõem novas perspectivas de pesquisa sobre a formação de cunhas de 

floema em Bignonieae, já que de alguma maneira parece haver alguma determinação 

genética ou hormonal que doutrina o surgimento dessas estruturas de forma 

diferenciada em raízes e caules. 

Adicionalmente, no segundo capítulo, a semelhança entre raízes e caules nas 

espécies analisadas, no que tange às características do xilema secundário, confirma a 

presença de características da síndrome vascular lianescente. Esses resultados levantam 

questões acerca da importância ecológica desses atributos em plantas com hábito 

lianescente, visto que as raízes sofrem diferentes influências do meio quando comparadas 

aos caules, e era esperado que houvesse diferenças entre os órgãos, assim como em 

plantas autossuportantes.  

Assim, pesquisas adicionais sobre a anatomia de raízes em lianas, principalmente 

da família Bignoniaceae deverão esclarecer vários aspectos levantados por nossas 

observações.  

 


