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RESUMJ

Este trabalho foi realizado na Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz" - USP, em 1981/82, com os objetivos: a) verificar se
o
P 32 absorvido pelas raízes do tolete se transloca para a gema germinante da
cana-de-açúcar; b) evidenciada essa translocação, determinar suas vias ana
tômicas. A pesquisa foi feita em 2 partes:
Parte I - Foram germinados; em câmara úmida, 100 toletes + 10
de Kuijper, cv. CB 41-76, de uma gema, e com eles, montados dois experimen
tos em blocos casualizados, com 4 repeti�ões, o 1 9, com raízes de 7, 14 e
21 dias de idade; e o 29, com 1, 2, 4 e 8 raízes de 2 5 dias. Esses toletes
NaH2P 3 2o 4 a 10-4M, pelas
foram postos, individualmente, a absorver
raízes, durante 2 4 horas. Os toletes foram, depois, divididos em raízes
gema, nó, e internódios superior e inferior, e processados pelos
métodos
convencionais, para as determinações das respectivas radioatividades,
com
contador Geiger-MÜller.
contagens de radioatividade
mostraram que o P 32 absorvido
'
translocou-se para a gema germinante e a quantidade do P 32 translocado aumentou com a idade e com o número das raízes. Esses resultados revelam a
existência de conexões anatômicas entre as raízes do tolete e a gema germi
nante.
As

Foram preparadas também, autorradiografias, de acordo com as
técnicas convencionais, com as seguintes expos1çoes; raízes, 6 horas; ge-
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mas, 2 dias; tolete completo, 10 dias. As autorradiografias revelaram que,
em todas as partes (raízes, gema, nó e internódios), as intensidades de ra
dioatividade aumentaram com a idade e com o número das raízes absorventes .
Parte II - Arquitetura fibrovascular da região nodal do col mo. Esta arquitetura era desconhecida. Para identificá-la, foi feita a mi
crobiocelulolisação dos parênqimas nodais, cultivando, sobre fatias (:: 3 mm)
do nó, microorganismos celulolíticos isolados de solo com bagaço em decomp�
sição. Após 80 a 100 dias toda a rede fibrovascular se encontrava indivi
dualizada, podendo ser colorida, fotografada, e desenhada com câmara clara,
em microscópio estereoscópico, e microtomizada para exames de estruturas a
natômicas.
Esta pesquisa apresentou os seguintes resultados:
Na região nodal, foram identificados os sistemas periférico e
central, de feixes axótropos, e o plexo nodal, de feixes plagiótropos.
O sistema periférico, de cordões fibrovasculares p]..urifascic�
lados, é conectado com a bainha foliar, a gema, e as raízes, através
dos
traços foliares periféricos (das pequenas nervuras), traços gemares perifé
ricos (do sistema periférico da gema) e traços radiculares (dos grandes va
sos pontuados da raiz).
O sistema central constitui-se de feixes isolados, ramifica dos-e nao ramificados. Estes passam de um internódio para outro, sem cone
xões com os sistemas. Os ramificados conectam-se com a bainha foliar, pe
los traços foliares centrais (terminais e laterais, das grandes nervuras) e
com a gema, pelos traços gemares centrais (do sistema central da gema).
O plexo nodal é a trama de feixes plagiótropos, que sao rami
ficações dos feixes axótropos dos dois sistemas, incluindo: conexões entre
feixes do mesmo sistema e entre os dois sistemas; traços foliares centrais
e traços gemares centrais.·
32

O P absorvido pelas raízes translocou-se no sistema periff
rico, penetrando no sistema periférico da gema. Esta via anatômica confir
32
ma a verificação das autorradiografias, que mostraram translocações do P
na região periférica do colmo da cana-de-açúcar.
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ARCHITECTIJRE OF THE NODAL FIBROVASCULAR NET OF THE SUGARCANE (Saccharwn sp�
CUI.M.
Author: ROBERTO ANTONIO �ALO

Advisef: PROF. Dr. PAULO NOGUEIRA DE CAMARGO

These researches were carried our in the "Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", Un_iversity oL,São Paulo, Brazil, during the
period of 1981/82, looking for the following: a) To find out whether the
P32 which was absorbed by the seed pi�ç,e roots is translocated to the germ_i
na-ting bud; b) If so, to determife its anatomic route.
-Par-t I - 'franslocation of P32 - Seed pieces (100) of + 10 Kuijper joint, of cv. CB 41-76, each of only one bud, were germinated in
humid chamber. Then, two experimental sets of germinated seed pieces were
installed, the first one with roots of the ages of 7, 14 and 21 days;
and
of
the other with 1, 2, 4 and 8 roots, all of them 2 5 days old. - ln both
_
-4
.
32
32
the sets, P was absorbed by the root, from a 10 _M solut1on of NaH2P o4,
during 24 hours. After absorption, the parts (roots, bud, node, interno des) of the seed pieces were set apart and processed by the conventional m�
thods for the counting of the respective radioactivity intensities by a Ge_i
ger Muller coun:êer.
The radioactivity counts showed that P 32 was translocated to
32
the germinating bud. The amount of translocated P increased with the age
and with the number of absorbing roots. These results reveal the existence
of anatomical connections between the seed piece roots and the germinating
bud.
Autoradiographs of the individual p�rts (toots, bud, nodal re
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gion, internodes) were rnade with the following expositions: roots, 6 hours;
buds, 2 days: seed pieces, 10 days. The autoradiographs revealed that in
all of the parts (roots, bud, nodal region, internodal region) the radioactivity increased with the age and with the number of the roots, thereby co!!_
firming the counting data.
Part II - Fibrovascular architecture of the nodal region of
sugarcane culrn. Until now, this architecture was unknown. For its identi
cation and study, a rnethod of culture for celulolitic rnicroorganisrns
was
developed from soil containing rotted sugarcane bagasse, in aqueous nutrient
rnedium. This culture was overflooded on longitudinal and transversal sli ces (::. 3 rrnn, thick) of the nodal region of + 10 - Kuijper joints of sugarc�
ne. After 80-100 days of incubation, all the fibrovascular net was indivi
dualized, and was ready for being colored, photographed, and exarnined in a
stereoscopic microscope, or rnicrotomized and prepared for rnicroscopic exarni
nations.
In the nodal region of the sugarcane culrn, the peripherical
fibrovascular systern- (PFS), the central fibrovascular systern (CFS), and the
nodal plexus (NP) were identified.
The PFS is composed of plurifascicular strands made up of axo
tropic bundles agregated by their fibrous sheaths. The PFS is connected
to the peripherical foliar traces (of the srnall veins), to the peripherical
gerrnnar traces (of t�e peripherical vascular systern of the bud), and to the
radicular traces (of the great pitted vessels of the root).
The CFS is forrned by the isolated axotropic bundles as a who
le, which go throug_h the central region of the culrn. These bundles rnay be
branched and non branched. The latter pass from an internode to the other
without branching. _ The branched bundles are connected to the foliar sheath
by the central foliar traces (these are of two types - terminal foliar tra
ces, and lateral foliar traces, as they are terminal or lateral Qranches of
the central bundles); they are connected, also, to the bud, by the central
gerrnnar traces (of the central fibrovascular system of the bud).
The NP is an intricate woof of plagiotropic bundles which are
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branches of the bundles of the two systems, including: the bundles of conneE_
tion between bundles of each system, and between bundles of the two systems;
the central foliar traces; and the central gemmar traces (bud traces).
Therefore the P 32 , absorbed by the seed piece roots is trans
located through the peripherical system of the culm, entering the peripheri:_
cal system of the bud. This anatomical route confirms the results from the
autoradiographs which showed translocation of P 32 in the peripherical re 
gion of the sugarcane culm.
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INTRODUÇAO

A cana-de-açúcar apresenta tolerância a herbicidas durante o
período que vai desde o plantio até quatro a seis semanas, conforme o cul
tivar (ROCHECOUSTE, 1967).
Essa tolerância tem sido atribuída à proteção do ápice vege
tativo, pelos rudimentos foliares, quando o colmo primário atravessa a ca
mada superficial do solo, onde se encontra o herbicida.
Esse argumento, realmente, não expJica tal tolerância,
os herbicidas usados em cana-de-açúcar são, em sua quase totalidade,
absorção radicular.

pois
de

Como, até;o presente, não foram realizadas pesquisas para es
clarecer as prováveis causas dessa tolerância, o problema continua à espe
ra de uma solução científica, isto é, descobrir-se a causa da tolerância
da cana-de-açúcar aos herbicidas absorvidos pelas raízes, no período ini
cial do seu desenvolvimento.
Para procurar explicar essa tolerância, foi formulada a se
guinte hipótese de trabalho, a qual, como hipótese, poderá ser confirmada,
ou nao:
O sistema radicular do tolete nao estaria xilematicamen
te conectado com a gema em desenvolvimento, no início da for
mação do colmo primário e, somente quaJ1.do as raízes·
deste

2

estivessem em condições de absorver (4 a 6 semanas, a par
tir do plantio), é que a cana se tornaria suscetível a açao
fitotóxica dos herbicidas.
As raízes do tolete teriam portanto, a função principal
de absorver água, para manter o suprimento hídrico do tolete
e do colmo primário em desenvolvimento.
A fim de verificar o acerto ou não, dessa hipótese de traba
lho, foram planejadas as seguintes pesquisas:

-

A- Determinar se o material absorvido pelas raízes do tolete
e, ou nao, translocado,imediatamente, para a gema germi nante, evidenciando, ou não, a existência de conexao vas
cular entre esses dois Órgãos.
B- Determinar as vias anatômicas dessa translocação, caso se
ja ela evidenciada.
Para a pesquisa do ítem �.
era • objetivo usar um herbicida marcado com isótopo radioativo. Entretanto, em virtude da dificulda
de encontrada na obtenção desse material, resolvemos usar o P32 , existente
em quantidade disponível, no CENA, e que nos foi cedido, gentilmente, pelo
Prof. Dr. E. Malavolta.

Em

relação à pesquisa do ítem �. o problema se tornou mais
complexo, pois, praticamente nada se conhece da estrutura nodal da cana-de
açúcar. O único botânico que estudou detalhadamente a anatomia da cana-de
açúcar foi ARTSGIWAGER (192 5; 1940), mas ele não estudou a arquitetura dos
sistemas vasculares da região nodal dessa gramínea.
Este trabalho descreve as pesquisas referidas, em duas par tes. Na parte I, estão descritas as pesquisas realizadas para o desenvolexecutadas
vimento do ítem f2, e na parte II, são descritas as pesquisas
para determinar a arquitetura vascular da região nodal do colmo da cana-de
açúcar, a fim de verificar as possíveis conexões xilemáticas entre as raí
zes do tolete e a gema germinante.
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REVISAO DA LITERATURA
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Parte I - Absorção de P 32 Eelas raízes do tolete de cana-de-açúcar
e sua translocaçao para a gema germinante

RESNIK et alii (1976) estudaram a absorção de P 32 por
zes de toletes de cana-de-açúcar cv. NCo 310, e sua translocação no colmo.
Eles enraizaram colmos em cilindros metálicos cheios de solo, abrangendo 3
internódios e 4 nós. Depois, marcaram 4 setores ortogonais enraizados
eliminando as raízes dos outros três setores.
Nesse experimento, eles obtiveram os seguintes resultados:
a) O P absorvido durante 48 horas, foi encontrado nos quatro setores ra
diais e longitudinais do colmo;
b) a absorção estava ralacionada com as dimensões do sistema radicular e
com o peso total das raízes absorventes;
c) a acUIIR1lação de P32 nos nós foi significativamente maior do que nos in
ternódios;
d) a concentraçao
- de P 32 a bsorvi"do apresentou maiores valores no internó..,
dio superior do que no inferior;
e) a maior concentração de P3 2 absorvido se encontrou no setor radial en
raizado e em sua projeção ortôstica, para cima e para baixo.
32

.
- de P 3 2,
El es usaram, nesse experimento, para a absorçao
32
solução de KH2P o4 a 10 -3M.

uma

4
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Parte II - Arquitetura vascular da regiao nodal do colmo da
de-açucar.

2,2,l,

cana-

Cana-de-açúcar

ARTSCHWAGER (1925) estudou exaustivamente a anatomia dos ór
·gãos vegetativos da cana-de-açúcar e identificou dois sistemas vasculares,
no colmo - o periférico e o central - concluindo o seguinte:
a) No·internódio os feixes de ambos são paralelos, mas, quan
do atingem o nó, os do sistema periférico perdem a sua identidade, dividin
do-se em pequenos feixes de várias configurações;
b) dos feixes do sistema central, numerosos deles, ao atingi
rem a região nodal, ramificam-se ou se curvam abruptamente, para a perife
ria.
Ele afirma:
''No ponto de inserção da bainha. foZiaP, o no e

atraveaaado

por traços longitudinais que descem da folha., penetram quase horizontalmen
te para o centT'o do colmo e, então, descem perpendicularmente."
"Em sua extensão horizontal, os traços foiiares

da estrutura normal. ( •.• ).

desviam-se

Nota-se, à primeira vista, que os grandes va

sos pontuados faltam, e, em lugar deles, existe uma abundância de .elemen
tos de pequeno diâmetro ( ... ).

Estes são os grandes traços foliares."

'�lém desses grandes traços foliares, existem numerosos

pe

quenos, que estão em ângulo reto com o eixo do colmo. Eles, frequentemen
te rodeiam os traços foliares verticais e frequentemente se fundem
eles."

com

"O floema desses pequenos feixes é relativamente bem desen volvido, enquanto que o xilema é reduzido a um Único grande vaso."
"O grande número de traços foliares que entram na fó lha e a

complex{ssima estrutura noda.l tornam imp oss{vel seguir' o curso dos

vasculares, exceto na região meristemática do ápice do colmo."

feixes

5

"Outras complicações do curso dos feixes vasculares são

en

contradas no nó, em conexão com o suprimento das ra{zes e da gema axilar .

Enquanto que as conexões das ra{zes são derivadas da zona periférica

de

feixes, os nwnerosos traços que vão para a gema anastomosam-se com o siste
ma de feixes de toda a secção transversal do colmo."

DILLE\�JN (1952) cita o trabalho de Bremekamp (1914), em que
este autor observou que os feixes vasculares, no colmo de cana-de-açúcar ,
antes de se dirigirem para os primórdios radiculares, ramificam-se, anasto
mosam-se, e convergem para o centro dos primórdios.
TANIMOTO (1964) descreve a organização do sistema
do colmo da cana-de-açúcar da seguinte maneira:
aos outros.

vascular

''Nos internódios, os feixes são mais ou menos paralelos

uns

Quando eles sofrem, entrando na região nodal, eles se curvam e

se ramificam, produzindo wn número de ramos igual ao número de feixes,
e
continuam, então, o seu curso, para o próximo internódio. Os ramos,
que

permanecem no no, vao para a bainha ou para a gema não desenvolvida."

"Parece não haver conexão direta dos feixes fibrovasculares

entre a gema nodal e as ra{zes desenvolvidas na banda radicular�

Muitas

secções foram examinadas, porém, nenhwna delas mostrou um feixe ligando
raiz com a gema."

2,2,2.

a

Outras gramíneas

BUGNON (1920) estudou a anatomia da região nodal de gramí
neas, verificando que existe um verdadeiro retículo de.feixes transversais,
relacionados com os feixes longitudinais, com os traços foliares e com as
raízes. Uma das suas interpretações, sobre a origem dos feixes transver sais, na região nodal, é a de que feixes verticais, no colmo, descem do
ápice para a base e, ao atingirem um nó, nao havendo possibilidade qe se

6

anastomosarem com outros feixes, ou havendo dificuldade de continuarem
seu percurso, curvam-se lateralmente e se tornam transversais.

em

PERCIVAL (1921) estudou o curso dos feixes vasculares
Triticum e observou o seguinte:
"Por baixo d.a.união da bainha foliar com o colmo, os

foliar�s menores se prolongam pela parte periférica do eixo;

foY'!Tlam parte dos cordões do cilindro interno."

o

traços

os maiores

"Os feixes do internódio, situados acima de inserção da fo -

lha j tomam curso horizontal e obliquo, justamente acima do nó, e se orien
tam para uma posição mais periférica no nó e por baixo dele.

Nestas posi

ções·-horizontais e obliquas, os feixes se ramificam e se reuri-em de maneira

diversa, reduzindo-se o seu número total."

"Em consequência desta reorientação, os traços foliares gra!!:_

des e os referidos feixes do internódio foY'!Tlam, juntos, uma espécie de ci

lindro interno, no qual cerca da metade dos feixes são traços foliares
folha imediata superior.

da

E a outra metade, são feixes do internódio situa

do por cima da inserção desta mesma folha."

"Os feixes periféricos são, em sua maior parte, traços folia

res da folha imediatamente superior."

SHARMAN (1942), estudando a anatomia do colmo de Zea mays L.,

observou que "na base do internódio, justamente acima da inserção de

v.ma

folha encontra-se uma rede de feixes anastomosados ligando os feixes verti

cais, aparentemente indiscriminadamente."

Ele mostra uma fotografia da base de um colmo de milho, par
tida longitudinalmente e "apodrecida" artificialmente, para evidenciar a
rede de anastomoses, declarando que "as anastomoses ocorrem justamente ac�

ma da união de uma folha com o colmo, e não envolvem os feixes desta

fo

'�s raí.zes são relacionadas mais com estas anastomoses

do

lha."

que com a folha inferior."

'7
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ESAU (1959; 1974) informa que a distribuição dos feixes fi brovasculares no parênquima fundamental de Saccharwn, Zea� Bwnbusa e Sor
ghwn tem similaridade.
KUMAZAWA (1961) desenvolveu exaustivas pesquisas sobre a es
trutura fibrovascular de Zea mays L., entre os anos de 1939 e 1961.
Ele
concluiu que, além dos traços foliares que percorrem longitudinalmente a
região -central do colmo, o milho possui dois sistemas de feixes vasculares:
a) O sistema externo, formado pelos feixes periféricos mais externos, que
se dispõem em uma circunferência que percorre toda a periferia fibrovascu
lar; b) o sistema interno, formado por feixes compostos, situados na re
g1ao fibrovascular subperiférica.
Esses dois sistemas nao sao conectados entre s1.
Ele constatou,tambêm, que "a iniciação dos cordões procam -

biais que deverão se desenvolver na rede nodal, ocorre no estágio em

que

os elementos do protoxilema dos feixes verticais situados no centro do col

mo já estão maduros."

HITCH e SHARMAN (1971) citam o trabalho de Arber (1930), em
que esta autora afirma que "os cordões horizontais formam conexões com os
feixes principais que vão entrar na próxima folha, e também com os

feixes

menores� que permanecerão no colmo e irão suprir o próximo internódio 11, di�

cardando dessa afirmativa.

Estes autores afirmam que o sistema vascular das gramineas
consiste de numerosos cordões verticais interconectados em cada no, por um
plexo de cordões anastomosados.
Nas festucoideas, os cordões que saem das folhas e penetram
situados
no nó, descem até se encontrarem com cordões da folha inferior,
na mesma ortôstica, sendo o seu trajeto "obstruído" por esses cordões. En
tão, os cordões descendentes bifurcam-se, dando cada um deles, dois ramos
descendentes, um de cada lado do cordão "obstruente". Concomitantemente ,
esses ramos se anastomosam com os "obstruentes" e também entre si e com os
ramos dos cordões vizinhos. Essas interconexões fonm:m o plexo nodal.

8

BELL (1976) distingue, na região nodal de Loliwn multiflorum
dois sistemas vasculares complexos; O de feixes difusos periféricos, a que
ele denomina plexo periférico; e o dos feixes mais internos, por eles den�
minados traços foliares. Esses dois sistemas estão conectados entre si e
com o sistema fascicular horizontal, que ele denomina plexo nodal.
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3, MATERIAIS E METOOOS
Parte I - Absorção do P 32 pelas raízes do tolete e sua translocação
para a gema genninante, da cana-de-açucar.

3,1,

311
1

1

1

Materiais

Foram utilizados toletes + 10 de Kuijper, de uma gema,
cv. CB 41-76, colhidos no dia da montagem do experimento (09-08-81).

do

Os toletes foram tratados com o fungicida benomil-50%*,na d9_
se 30 g por 100 litros de água, durante 10 minutos, para evitar contamina
ções por Fusarium sp. Esse tratamento foi repetido nos 12 e 2 1 dias.
Foram colocados 100 toletes para germinar em câmara úmida
em água destilada, com arejamento (Fig. 1). ;
A água era substituída de dois em dois dias, para evitar a
fonnação de colônias gelatinosas de bactérias. Na ocasião das substitui ções, os toletes eram lavados com água destilada, e a câmara desinfectada
com pulverizações de HCl comercial a 1% (ácido JIR1riático).
Para estinn.llar o crescimento das raízes, foi adicionado,
agua, sulfato de cálcio ( 2 ppm), aos 2, 7 e 14 dias.
(*) Benlate (50% benomil)

a
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Fig. 1 - Toletes em genninação, em cubas de plástico. Notam-se os tubos de
arejamento e, no fundo, a direita, o lençol de plástico, para co
brir as cubas de genninação, fonnando ambiente de câmara
úmida
(Foto R.A. Arévalo, 1981).

raízes se desenvolveram muito bem, com abundância de pe
los absorventes, em 48 horas.
As

3,1,2,

Delineamentos

Foram realizados dois experimentos, em blocos totalmente casualizados, com 4 r,epetições, sendo, o primeiro, com ra1zes de idades dife
rentes (7' 14 e 21 dias, a partir do plantio), e o segundo, com ra1zes de
25 dias de idade, variando o número de raízes (1, 2, 4 e 8 raízes).

..

..

11
As raízes em excesso foram cortadas com tesoura.
Cada tolete foi colocado, individualmente, em pos1çao vertical, em um vaso de 2 litros, contendo vermiculita umedecida com agua desti
lada (Fig. 2 ).

.
Fig

2

·
·
32
- Aspecto da montagem para absorçao de P . O vaso contem verm1cul1
ta umedecida com agua destilada. Notam-se as raízes do tolete com
sua extremidade mergulhada na solução de p3 2 , contida no frasco ao
lado (Foto R.A. Arévalo, 1981).

32

A solução de P foi colocada em um pequeno frasco, no qual
se introduziram as raízes (Fig. 2).
Para evitar o dessecamento, cada vaso foi recoberto com
saco de polietileno.

um
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A - EXPERIMENTO 1 - Toletes de idades. diferentes, com duas raízes
Tratamentos:
T.l - Quatro toletes, com raízes de 7 dias, mergulhadas em solução de
NaH2 P 32o4 , 10-4M;

T.2 - Quatro toletes, com raízes de 14 dias, mergulhadas na mesma solu
çao;
T. 3 - Quatro toletes, com raízes de 2 1 d�as, mergulhadas na mesma solu
çao.
Tempo de absorção:

B � EXPERIMENTO

2

24

horas.

- Toletes com raízes de 2 5 dias de idade, com
diferentes de raizes

mnneros

Tratamentos:

T.l - Quatro toletes, com lllila raiz, mergulhada em soluçao de NaH2 P 32 o-4,
10-4M·'
T.2 - Quatro toletes, com 2 raízes mergulhadas na mesma solução;
T. 3 - Quatro toletes, com 4 raízes mergulhadas na mesma solução;
T.4 - Quatro toletes, com 8 raízes mergulhadas na mesma solução.
T

o de-absorção:

3,1,3.

24

horas.

Preparo da solução de trabalho de P 32

Diluir 2 m1 da solução estoque, de (2 mCi) NaH2 P 32o4,
-4
498 ml d� solução de NaH2 P04 a 10 M, para se obter o vollllile total de
m1 da solução de trabalho.

em
500
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Preparo do material para determinação da radioatividade
32

Após 24 horas de absorção do P , os toletes foram
.
"' .
.
em agua
�
de torneira,
para retirar o P3 2 da superficie
das raizes.
.,
tolete foram separadas as seguintes partes:

lavados
De cada

Raízes
Gema germinante
Internódio superior (cilindro de 2 cm de comprimento)
Nó·'
Internódio inferior (cilindro de 2 cm de comprimento)
Cada parte foi colocada em um saco de papel e levada à estu
da a 709C, por 48 horas.
Após as 48 horas, determinou-se o peso- da m,.,s.e o material
foi colocado em um cadinho e levado à mufla, a 5009C, até obtenção de cin
zas brancas (cerca de 4 horas).
Depois de esfriar, as cinzas foram dissolvidas em 10 m1
HCl a 20% (uma parte de HCl + 4 partes de água destilada).
lativamente.

de

As amostras foram colocadas em frasquinhos e numeradas corre

De cada frasquinho, se pipetaram 5 ml, que foram transferi dos para cubetinhas, as quais foram postas a secar, sobre uma prancheta m�
tálica aquecida (cerca de 1 hora).
Da solução de trabalho (item 3.1.3.), retirou�se 1 ml e pro

cedeu-se a mesma secagem .

.Após esfriarem os resíduos secos, foram realizadas as conta
ge:ns da radioatividade, por meio de um contador Geiger-Milller :_Nuclear Chi
cago", Mod. 181B.
Procedeu-se, também, as contágens em branco ("background") ,
da radioatividade existente no ambiente, ligando-se o contador durante 5
minutos, para se obter a radiação média por minuto (cpm).
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Procedimentos para os cálculos
A - Contagens por minuto (cpm) líquida

a) Toma-se a metade da solução das cinzas (5 ml) e, após se
cá-la, na cubetinha, e deixar esfriar, faz-se a contagem por minuto, lendo
o resultado no contador (cpm bruta);
b) do resultado das cpm brutas, subtraem-se as contagens da
radiação do ambiente ("background"). Este resultado é a alíquota (alíquo
ta = cpm bruta - "background").
Exemplo: 30.6 34
cpm bruta

=
58
30.306
"background" - alíquota

c) A radiação total do material inicial será o dobro da alí
quota, porque foram tomadas somente 5 ml da solução de 1 O ml.
Exemplo: Radiação do mate�ial = alíquota x
OU 30. 3 06 X 2 = 60.612 cpm

2

,

B - Absorção por unidade de peso
ta quantidade de P
e e dada pela seguinte relação:

32

absorvida por grama de matéria

seca ,

cpm líquida de matéria
gramos de matéria seca
C - Atividade absorvida, em percentagens do fornecido
Toma-se 1 ml da solução de trabalho, seca-se na cubetinha
esfria-se e faz-se a contagem. Esta contagem corresponde. à amostra de re
ferência.
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Exemplo:
Amostra de referência = 34.179 cpm;
Subtrai-se o "backgroU11d": 34.179 - 58 = 34.121 (cpm real da
amostra de referência).
cálculo: 1 ml corresponde aos 10% do total ( 10 ml) fornecido.
Por regra de três, determina-se a atividade absorvida, em percentagem da
fornecida:
34.121 - 10%
X - 100

X =

341. 210

Exemplo:
cmp líquida no material

=

60.612

Atividade absorvida, em% do fornecido:
60•612
341.210

316
1

1

X

lQQ = 17,76%

Método autorradiogr· âfico

1

·
As autorrádiografias foram preparadas com os mater-iais dos
experimentos 1 e 2; tendo-se, para isso, incluído· lUila repetição para ca
da tratamento.

31
1

1

,..

b

1

1

1

Marcha das operações
-

Após 24 horas de absorção de P 32 , os toletes (1 de cada tratamento) foram lavados em água corrente, de torneira (1 minuto). Em segui_
da, foram enxugados com.papel absorvente (toalhas sanitárias), colocados
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em sacos de papel e conservados em refrigerador, para o preparo das autor
radiografias.
O preparo das autorradiografias obedeceu à seguinte marcha :
De cada tolete, retirado do refrigerador, foram separadas as
seguintes partes, e tratadas como segue:
Raízes - coladas com cola "Tenax", em papel sulfite;
Fatias do nó (100 µ), com gema germinante - secadas em pa
pel absorvente (2 dias) e coladas com cola "Tenax"
em papel sulfite;
Fatias do internódio superior (100 µ) e do inferior (100 µ),
mesmo tratamento;
As folhas de papel sulfite, contendo as peças coladas, foram
postas, individualmente, em contacto com filmes de raio-X (RX-médico) de
processamento rápido, sendo, cada um desses conjuntos,-colocado entre duas
fo
placas de madeira, que foram embrulhadas em papel-de-jornal (várias
lhas), e firmemente amarradas com várias voltas de barbante. Sobre cada
um desses embrulhos, foi colocada uma placa de madeira e, sobre ela, · um
bloco de ferro de 5 kg.
luz vermelha.

Todas essas operaçoes foram realizadas na camara escura, com

O material permaneceu, então, no escuro, durante os seguin_ -tes lapsos de tempo:
Raízes - 6 horas
Gema - 2 dias
Tolete completo - 10 dias
.Após esses tratamentos, foram retirados os filmes (� luz ver
melha), colocados em envelopes negros e levados para a revelação, em apar�
lho automático, que revela em 3 minutos.

17
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Parte II - Arquitetura da rede vascular da regiao nodal do colmo da
cana-de-açucar.
_

�

O preparo da regiao nodal do colmo da cana-de-açúcar, para o
estudo da arquitetura do seu sistema vascular, foi feito cultivando
uma
mistura de microorganismos celulolíticos (aqui denominada inoculante)sobre
cortes longitudinais e transversais da região nodal (Fig. 3).
Os microorganismos celulolíticos mais comuns,
encontrados
nos tecidos em decomposição, de cana-de-açúcar, são TrichodeY'ITla reesei� P�
nicilliwn funiculosum� Aspergillus wenti� A.niger e outros, não identifica
dos e bactérias diversas.

Fig. 3 - Colônias de fungos celulolíticos, desenvolvendo-se sobre fatias
de cana-de-açúcar, após 10 dias de incubação com o inoculante. Ta
manha natural (Foto R.A. Arêvalo, 1981).
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1

1

Delineamento

Fatias longitudinais, da região nodal+ 10-Kuijper, com
12
meses de idade, cv. CB 41-76, foram suanetidas aos seguintes tratamentos ,
em blocos ao acaso, com 5 repetições:
T.l - Testemunha, fatias sem inoculante ;
T.2

Fatias com inoculante;

T.3 - Fatias com inoculante+ ·sulfato de amônia granulado
(20% de N), 1 gramo para cada 12 gramas de cana fresca;
T.4 - Metade de nó com inoculante + sulfato de amônia granu1 g para 12 g de cana fresca;
lado (20-% N)�
T.5 - Fatias com gema e raízes, com inoculante+ sulfato de
amônia granulado (20% N), 1 g para J2 g de canà fresca.
As

espessura .

3, 2, 2,

fatias, cortadas a olho, tinham aproximadamente, 3 mm de

Preparo do inoculante

O inoculante foi isolado de um solo que continha bagaço
cana-de-açúcar em decomposição, no seguinte meio de cultura:

de

NaCl a 0,5% (0,5 g em 100 ml de solução) •.•.•••••• 50 ml
NI-I4No3, sólido ••.•••••.•••..••.•••••..•••..••..• 1 g
- Extrato de solo a 10% (lüg:d-e solo em 100 ml de
água destilada estéril) ••..•...••.•.•.....•••.• 20 ml
Solução de micronutrientes (Hoagland) ...•.•••.••. 1 ml
Ãgua destilada estéril . •.•.•.•.•....••..••..••••••1000 ml
Tiras de papel-de-filtro (1 cm x 10 cm) .•...••••.• 2 por tubo
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Esse meio de cultura, já contendo os microorganismos no ex
trato de solo, foi distribuído em tubos de ensaio (10 ml por tubo), e incu
bado durante 15 dias, à temperatura ambiente (cerca de 229C).
As colônias que se desenvolveram sobre o papel-de-filtro (c�
lulose pura) foram diluídas em 100 ml de água destilada, formando uma sus
pensão do inoculante.

3.2.3.

Celulolise

As fatias de cana-de-açúcar foram colocadas em caixas de ge!_
minação (20 x .20 x 5 cm). Sobre ·cada uma delas, foram derramados 5 ml da
suspensão do inoculante, em distribuição uniforme sobre os tecidos, exceto
as fatias testemlfilhas, que receberam 5 ml de água destilada.
tadas, e
sobre as
1 g para
de ·20 em

Em seguida à distribuição do inoculante sobre as fatias tra
da água destilada sobre as testennmhas, foi distribuído, a mao,
fatias tratadas, o sulfato de amônia gramüado, na proporção de
12 g de cana fresca. Esta adição de suifato de amônio foi feita
20 dias.

furante a celulolise, forma-se uma certa quantidade de resí
duos da degradação da celulose e de microorganismos que morrem e de prod�
tos do metabolismo dos microorganismos. Esses resíduos que se depositam
no fundo da caixa-de-germinação, formando um meio -.favorável ao desenvolvimento de uma sucessão de colônias contaminantes, que devem·s-er .eLiminãdos.
Para isso, semanalmente, foram retirados os resíduos das caixas e, em seu
lugar, adicionados 10 ml de água destilada, para cada caixa.
As colônias do inoculante desenvolveram-se rapidamente.
10 dias, todas as fatias estavam recobertas por elas (Fíg. 3).

Em

Periodicamente, durante o tempo da incubação, examinaram-se,
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ao microscópio estereoscópico, as fatias, para verificar o estado da celu
lolise dos t.ecidos.
Considerou-se terminada a celulolise quando os feixes fibro
vasculares estavam completamente isolados, pennitindo o seu manuseio com
agulhas histológicas.
O período de incubação é variável com a espessura das
fatias. As de 100 µ de espessura são celulolisadas em cerca de 30 dias; as
de 3 a 5 rrnn de espessura atingem celulolisação satisfatória em cerca de 80
a 100 dias.
Terminada a celulolise, as fatias foram abundantemente lava
das em água corrente, de torneira, até se tornarem limpas de quaisquer re
síduos.

3.2.3.1,

Coloração

mergulhadas
.Apôs a lavagem, as fatias celulolisadas foram
em uma solução aquosa de safranina a 0,5%, por 30 minutos, sendo, em se
guida, lavadas em água destilada.
te.

O material, assim preparado, pode ser examinado imediatamen-

3.2.3,2,

Conservação do material preparado

As fatias celulolisadas e coloridas devem ser colocadas em
caixas-de-genninação bem limpas, cheias de água destilada, etiquetadas e
guardadas ·no congelador; para' fütüros· exames.

21
De cada vez que se deseja examinar esse material, retira-se
a caixa do congelador, espera-se o descongelamento e procede-se ao exame .
O material,assim preparado e conservado, tem duração ilimitada.

324
1

1

1

Microtécnica convencional

O método microtécnico convencional foi usado como auxiliar ,
no estudo das estruturas anatômicas.
Foram feitos cortes transversais e longitudinais de 10 a 20µ
e, eventualmente, de maior espessura, em material fresco ou colorido (téc
nica in vivo), ou celulolisado, usando-se para isso, um micrótomo deslizan
te, marca "American Optical Corporation".
gica.

Também foram feitos cortes a mão livre, com navalha histoló-

3.2.4.1,

Colorações

As colorações usadas foram principalmente feitas com safrani
na a 0,1 - 0,5%, e as de contraste, com safranina e verde-rápido, segundo
as técnicas de Q-lAMBERLAIN (1924).
Também.foi experimentada a técnica de coloração in vivo, mer
gulhando-se a base de um tolete curto, de uma gema com 4 cm de cada inter
nôdio (comprimento total= 10 cm), em uma solução de corante, o qual subiu
pelos feixes fibrovàsculares, colorindo-os especificamente, inclusive os
que abastecem a gema e os primórdios radiculares (Fig. 4 e 5).
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Fig. 4 - Coloração in vivo: Em cima: Tolete com a base mergulhada em safra
nina aquosa a 0,5%. O corante emergiu na superfície superior do
tolete. Em baixo: Tratamento idêntico, com azul de metila a 0,1%.
Toletes recem colhidos e recém cortados, tratados durante 24 ho ras (Foto R.A. Arévalo, 1981).
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Os corantes usados nesta técnica foram: safranina, verde de
metila e azul de metila, nas concentrações de 0,1 a 0,5%.

Fig . 5 - Corte longitudinal
do tolete da Fig. 4, infe rior, colorido com azul de
metila a 0,1%. Notam-se
segmentos de feixes axótro
pos e ramificações plagiá tropas que abastecem a gema.
Na parte inferior do nó, vê
em-se dois feixes axótropos
aparentemente recurvados
um para a esquerda e o ou
tro para a direita, em dire
ção a cicatriz foliar . X 8�
(Foto R.A. Arévalo, 1981).
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Exames microscópicos

Os exames microscópicos dos materiais preparados de acordo
com os Ítens anteriores, foram feitos, conforme as dimensões de cada mate
rial, em um microscópio estereoscópico '�\'ild M3", provido de câmara clara
intercalada, ou em um microscópio de pesquisa marca "Carl Zeiss, Germany",

também provido de câmara clara intercalada .
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3,2,6,

Desenhos e fotomicrografias

As estruturas e arquiteturas vasculares examinadas
nos
microscópios referidos no ítem anterior foram desenhadas a lápis, por meio
das respectivas câmaras claras e, posteriormente, passadas a tinta nanquin,
em papel vegetal, anotadas as dimensões respectivas por meio de escalas mi
cromêtricas ou milimêtricas, conforme o caso. Ocasionalmente, foram fei
tas fotomicrografias de detalhes estruturais.

3,2,7,

Estatística

:Embora as pesquisas realizadas tivessem sido delineadas nos
moldes de uma eventual análise estatística, esta não foi necessária, por
que os trabalhos efetuados foram essencialmente de natureza qualitativa e
descritiva.
para
Por outro lado, foi feita uma amostragem es!atística,
verificar se o número de feixes que atravessam a região nodal era signifi
cativamente diferente, acima e abaixo do nó.
A amostragem foi_ feita em 20 nós + 10-Kuijper, de colmos di
ferentes, dividindo-se as secções retas inferonodais e superonodais em 8
segmentos de círculo e contando-se. o número de feixes encontrados em ca
da linha radial.
Dos números obtidos de cada um dos dois grupos, foram calcu
ladas as médias (x e y) , e às diferenças dessas médias fo_i aplicado o tes
te t (Tabela 8) •
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4,

RESULTAOOS

Os resultados obtidos nestas pesquisas serao relatados
em
32
duas partes, sendo a primeira referente à absorção e translocação do P ,
e a segunda sobre a arquitetura vascular da região nodal do colmo da cana
de-açúcar.

- de P 32 pelas raizes
Parte I - Ab sorçao
.,.
do tolete e sua translocaçao
para a gema germinante, da cana-de-açucar.

4, l,

4ll
1

1

1

Absorção e translocação do p 32

As contagens de radioatividade, para determinar se o P 32 ab
sorvido pelas raízes do tolete translocou-se para a gema germinante, encon
tram-se nas-Tabelas 1 a 7.
Esses resultados podem ser resumidos como segue:
· Experimento 1
1) O P 32, absorvido pelas raízes do tolete, translocou-se,ern
todos os casos, para a gema germinante.
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A quantidade do P 32,translocado das raízes para a
genninante, aumentou com a idade das raízes.
2)

gema

Experimento 2
...
1) O P 32 , absorvi"do pe 1 as raizes do to 1ete, trans 1ocou-se p�
ra a gema germinante.
2) A quantidade do P 32 , translocado das raízes para a gema
germinante, aumentou com o número de raízes absorventes, até 4 raízes.

4,1,2,

Autorradiografias

Os resultados do uso do método autorradiográfico, para veri-- do P 32, das raizes
...
do tolete para a gema germinante ,
ficar a translocaçao
sao os seguintes, considerando-se apenas a aparência das autorradiografias:
A - Toletes com duas raízes de 7, 14 e 21 dias de idade,
partir do plantio :

a-

a) As autorradiografias das raízes foram tão intensas que
com apenas 6 horas de contacto do material radioativo com o filme, foi po�
sível obterem-se imagens aceitáveis (Fig. 6).
b) A intensidade da radioatividade, nas raízes, aumentou com
a idade das mesmas (Fig. 6).
c) As autorradiografias das gemas somente produziram imagens
aceitáveis após 48 horas de contacto do material radioativo com o filme, o
que indicou menor radioatividade do que nas raízes.
d) A imagem da gema genninante, aos 7 dias de idade, foi ape
nas perceptível (Fig. 7, A).
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e) A imagem da gema germinante, aos 14 dias, mostrou intensa
radioatividade (Fig. 7, B).
f) A imagem da gema, aos 21 dias, indicou maior radioativida
de na gema germinante do que na de 14 dias de idade (Fig. 7, C).
g) Na região nodal do colmo, a radioatividade foi muito in
tensa, na área de inserção da gema (a gema fora destacada para outra autor
radiografia) (Fig. 8).
h) Com raízes de 7 dias, a radioatividade foi insignifican te, no local da gema (esta fora retirada, para outras autorradiografias) ,
distribuindo-se nos feixes periféricos e centrais dos internÓdios superior
e inferior, tendo este mostrado, aparentemente, intensidade ligeiramente
maior (Fig. 8, A).
i) Com raízes de 14 dias, a radioatividade foi muito intensa
no local da gema (esta fora retirada, como a anterior), distribuindo-se
nos feixes periféricos do internôdio superior (Fig. 8, B).
j) Com raízes de 21 dias, a radioatividade foi muito intensa
no local da gema (retirada, como as anteriores); no internódio inferior, a
radioatividade foi maior que no superior e se distribuiu nos feixes perifi
ricos, inclusive transversalmente (Fig. 8, C).
B - Toletes de gemas e raízes de 25 dias de idade, a partir do plantio
1 com uma raiz.
a) A autorradiografia da gema germinante foi muito débil ,
revelando, no entanto, que o P 32 se translocou até ela (Fig. 9, A).
b) Na região nodal, a radioatividade foi tão débil que
impressionou o filme (Fig. 9, A).

nao

c) Nas reg1oes supero e inferonodal,' também a radioatividade·
nao impressionou o filme.
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B2 - To!etes de gemas de 25 dias de idade, a partir do plantio, com
ra1zes.
a) A gema mostrou radioatividade aparente mais intensa
que no caso de uma raiz (Fig. 9, B).

duas
do

b) A radioatividade, na gema, foi aparentemente mais intensa
do que na região �odal respectiva (Fig. 9, B).
c) Nas regiões súpero e inferonodal, a radioatividade
tão débil que não impressionou o filme.

foi

B - Toletes de gemas de 25 dias de idade, a partir do plantio, com 4 raí
3 zes.
'à) As autorradiografias das gemas revelaram radioatividade
aparente similar à dos toletes com duas raízes (Fig. 9, C).
b) As autorradiografias da região nodal mostraram radioativi
dade aparente mais intensa do que as anteriores (Fig. 9, C).
e) Nas regiões súpero e inferonodal, as radioatividades fo
ram tão débeis que não produziram autorradiografias com resolução útil.
B4 - Toletes com gemas de 25 dias de idade, a partir do plantio, com 8 raí
zes.
a) A autorradiografia da gema revelou intensa radioatividade
aparente (Fig� 9, D).
b) A autorradiografia da região nodal respectiva mostrou ra
dioatividade aparente tão intensa como na gema e mais intensa que a ante rior (Fig. 9, D).
c) Nas regiões súpero e inferonodal, as radioatividades fo
ram tão débeis que não produziram autorradiografias com resolução útil.
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A

_e -

;

l

_)

Fig� ·6 - Autorradiografias de pares de raízes, com ·6 horas de contacto com
o filme.. A - raízes de 7 dias; B - raízes de 14 dias; C - raizes
de 21 dias (Original de R.A. .Arévalo, 1981).
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-- � � (i�,&; ...

Fig. 7 - .Autorrad io afia de emas enninantes, a ós 48 horas de contacto
com o filme. A - 7 dias de genninaçao; B - 14 dias; C - 21
ias
(Original de R.A • .Arévalo, 1981).
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yor
Fig. 8 - Autorradiografias de fatias de tolete�� A - Absorção de P
raizes de 7 dias de idade. Radioatividade insignificante na area
da gema (G), distribuindo-se nos feixes periféricos e centrais
dos internódios. B - Com raízes de 14 :dias, radioatividade inten
sano local da gema, e no internódio superior, distribuindo-se nos feixes periféricos. C - Com raízes de 21 ,dias, intensa radioa
tividade no local da gema, distribuindo-se pelos internódios supe
rior e inferior, nos feixes periféricos (Original).
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A

B

e.

D

•

Fig. 9 - Autorradiografias de gemas e regiões nodais de 25 dias de gennina
çao. A - 1 raiz; B - 2 raizes; C - 4 raízes; D - 8 raizes.
Cada
linha vertical separa a gema da sua região ncxlal respectiva. (V_!
de indicação esquemática, na figura). (Original).
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Raízes @uas)
Gema Genninante
Internódio sup.

Internódio inf.

NÓ

Raízes �uas)
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Internódio sup.

Internódio inf.

NÓ

Raízes (duas)
Gema Genninante
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Internódio sup.
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5,410
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0,014
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0,014
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3

4

0,010
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(g)

Matéria
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2

1
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34611
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452

34669

69222
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79028
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39514
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11485
2 ;rn 2
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11543
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14772
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47

30306
314
334
10677
807

q�m líguida
alíquota material

34918
640
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7444
366

30364
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392
10735
865

cpm
alíquota

49444 28,500
1280,000
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4988285,700
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cpm
m. s. (g)

20,28
0,01
0,12
1,98
0,26

23,16
0,18
0,45
6,73
1,34

20,46
0,37
0,02
4,32
0,17

17,76
0,18
0,19
6,25
O ,47

Absorção% da
atividade fornecida

Absorção de P 32 por raízes de 7 dias de idade, de toletes de cana-de-açúcar, e sua distr�buição nas diferent�s partes do tolete genninado.

Parte da
planta

Tabela 1.

t,-1

l,-J

,J

112694
2058
1564
16474
4826

Internódio inf.

NÓ

0,055
0,210
4,7 30
6,040
5,140
56405
1087
840
8295
2471

56347
1029
782
8237
2413

4

Raízes (duas)
Gema Germinante
Intemódio sup.

·-

36292
1962
178
11230
934

0,025
0,240
2,870
3,640
3,640

1'8146
981
89
5615
467

1.

18204
1039
147
5673
525

Raízes (duas)Gema Germinante
Inten1Ódio sup.
NÓ
Internódio inf.

--

54738
2310
1046
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523
3938
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581
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0,230
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6,410
4,780

2

Raízes (duas)
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NÓ
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3

56792
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414
6544
63 6
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467
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3272
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2 65
3330
376
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alíquota material
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sPm
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1

Matéria
seca
(g)
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Internódio sup.
NÓ
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2048981,800
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256,593
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0,179
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m:·s;'(g)

cpm

43,26
o, 79
0,60
6,32
1,85

13,93
0,75
0,06
4,31
0,35

0,88
0,40
3,06
0,57

2 1,01

27,70
0,35
0,15
2,51
0,24

Absorção% da
atividade fornecida

.Absorção de P 32 por raízes de 14 dias de idade de toletes de cana-de-açúcar e sua distri
bu ição nas diferentes partes do tolete germinado.

Parte da
planta

Tabela 2 •

vi
.r:,.

d

NÓ

Internódio inf.

NÓ

Raízes (duas)
Gema Germinante
Internódio sup.

Internódio inf.

NÓ

Raízes (.duas)
Gema Germinante
Internódio sup.

Internódio inf.

NÓ

Raízes (duas )
Gema Germinante
Internódio sup.

Internódio inf.

Raízes (düas )
Gema Germinante
Internódio sup.

1

4

0,010
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4,350
3 ,870
3 ,780

20163
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0,030
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5,360
6,250
6,210

3
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0,450
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2
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5,270
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1
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lDruto
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'
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3320,3 03
741,818

s.' (g)

2112250,000

m.

cnm

O, 79
4,95
1,47

1,27

28,80

2,18
0,06
2,56
0,22

21,28

4,56
0,84
9,92
3,26

32,27

44,71
2,86
2,04
9,26
1,94

Absorção% da
atividade fornecida

Absorção de P 32 por raízes de 21 dias de idade, de tolete de cana-de-açúcar, e sua distri
buição nas diferentes partes do tolete genninado.

Parte do
tolete

Tabela 3.

v,I
V1

31,76
2,71
0,93
6,67
1,72

30036,25 60072,50 2431804,150
18742,068
2573,50 5147,00
288,510
888,00 1776,00
2523,321
6308,25 12616,50
685,871
1630,50 3261,00

30094,25
2633,75
946,00
6366,25
6756,00

0,027
Raízes (duas)
Gema germinante 0,383
Intemódio sup. 4,832
4,925
N6
Internódio inf. 5,022

14

21

rr)' Média de 4 repetições.

26,4 7
0,69
0,30
4.05
0,75

32564,50 65129,00 1673576,975
10591-,836
908,00 1816,50
165,320
800,50
348,50
1842. 740
5265,50 10556,00
415,137
985,75 1971,50

32622,50
966,00
458,25
5.323,50
1043,75

0,037
Raízes (duas)
Gema Germinante 0,180
Intemódio sup. 4,605
5,415
NÓ
Intemódio inf. 4,582

absorção% da
atividade fornecida

7

cpm.
m. s ., (g).
20,41
0,18
0,19
4,82
0,56

CEm lí9.uida
-- ' . , · '
.
allquota material

cpm bruta
alíquota
3483íL 25 69674,50 5409692,825
18516,428
647,00
323,50
162,211
681,50
340,75
2791,930
8231,75 16463,50
494,310
964,75 1929,50

Matéria
seca
34880,75
381,50
398,75
8289,75
1022,75

Parte do
tolete

ijédias de absorção de P 32 por raízes de 7, 14 e 21 dias de idade e sua distribuição nas
ctiferentes partes do tolete genninado (*).

0,013
.Raízes (duas)
0,045
Genninante
Gema
4.468
Internódio �up.
5,332
NÓ
Intemódio inf. 4,132

Dias

Tabela 4.

t.,.I
O\

X

8

X

4

X

-

2

X

4

-

4

1

2
3

3
4

1

2

4

1

2
3

3

1
2
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0,041
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0,030
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0,014
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0,008
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6471,2
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3,500
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0,997
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54908,0

107638
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GEMA GERMINANTE

cpm

RAIZ

5,870
3,960
7,020
5,065

3,410

4,730
4,830
8,700
5,500
5,940

5,600
4,650
3,990
4,530
4,696

6,020
5,350
6,240
5,720
5,832

(g )
cpm

5396
12478
15130
10073
10769,2

30668
15460
4672
3675
13 618,2

5434
41032
8764
1099
14082,2

29860
484
10266
1034
10411,0

NÕ

4,520
6,610
4,210
5,200
5,13g

4,500
4,320
4,780
4,770
4,592

5,360
4,040
3,690
4,630
4,430

6,110
4,120
5,090
6,420
5,435

(g)

1946
4894
342 8
1992
3065,0

2798
2526
1794
1123
2060,2

1136
6298
1808
300
23861,5

2616
186
1400
279
1120,2

cpm

INTERNÕDIO INF.

13,453
18,736
13,006
20,2 30
16,356

15,048
14,609
22,380
16,967
17,251

15,201
12,474
11,985
14,052
13,428

17,996
14,780
16,601
18,085
16,865

(g)

cpm

129108
133498
96058
59325
104497,25

140054
165960
79588
2 5875
102869,25

64944
12288
87346,50

24610

247544

159514
33444
77568
13979
71126, 25

TOTAL

Absorção de P 32 em função do número de raízes de toletes de cana-de-açúcar, e sua distribuição nas diferentes
partes do tolete genninado.

REP.

1

N9 DE
RA!ZES

Tabela 5.

r..,, '
-......1 i

"

X

Total

8

X

Total

4

X

Total

2

X

Total

1

n9... de
ra1zes

TRATAMENTOS

Tabela 6.

0,90
9,08
2,39
0,89
1 3, 2 6
3,30
5,15
6,11
2,92
1,89
16,07
4,00
9,49
9,81
7,05
4,33
30,68
7,67

0,04
· O,2 3
0,07
0,02
0, 36
0,09
0,10
0,09
0,07
0,08
0,34
0,08
0,14
0,36
0,25
0,14
0,89
0,22

O,2 0
1,51
0,32
0,08
2 ,11
0,52
1,1 3
0,57
0,17
0,2 7
2,14
0,5 3
0,40
0,9 2
1,11
0,74
3,17
O,79

0,02
o,, 12
0,25
0,02
0,41
0,10
0,06
0,10
0,06
O,08
0,30
0,07
0,22
0,07
0,06
0,07
0,42
O,10

0,0 3
0,,49
0,20
0,01
0,73
0,18
0,32
0,53
0,09
0,02
0,96
0,24
0,82
0,13
0,25
0,06
1,26
0, 31

0,61
- 6 ,.7 3 .
1,55
0,76
9,65
2 ,41

3,54
4,82
2,53
1,44
12,3 3
3,08

7,91
8,3 3
5,38
3,32
24,94
6,23

3

3

1

2
3
4

4

1
2

4

5,87
1,2 3
2,85
1,00
10,95
2 ,7 2

1

2

0,10
0,01
0,05
0,0 2
O,18
O,04

1,10
0,0 2
0,38
0,07
1,57
0,39

0,17
0,01
0,03
0,05
0,2 6
0,06

0,19
0,02
O,11
0,01
0,33
0,08

%
TOTAL

4,31
1,17
2,28
0,85
8,61
2,15

INTERNÔDIO
INFERIOR

1
2
3
4

NÓ

RA!ZES

REP.

INTERNÔDIO
GEMA
GERMINANTE SUPERIOR

Percentagem do P32 fornecido, encontrado em diferentes partes do tale
te germinado

vJ

X

Total

8

X

Total

4

X

Total

2

X

Total

1

1
2
3
4

3261757,576
2024821,429
2817692,308
904800,000
9009071,313
2252267,828

5344444,400
6896 210,526
2296133,333
1154352,900
1515141,159
3787785,289

1

1660600,000
13122571,000
8440000,000
865583,333
39034154,333
9758538,583

1
2
3
4

1
2
3
4

19556333,333
798250,000
5651636,364
2333200,000
28339419,697
708485,424

RAfZES

1

30988,888
12800,000
24385,714
7850,000
76024,602
19006,153

34824,000
130345,450
71'.5,428
2592,307
168477,175
42119,292

6933,333
101676,920
11995,555
3750,000
124355,828
31088,955

46654,545
881,081
14990,000
2260,000
64785,626
16196,406

GEMA GERMINANTE

579,337
154,754
176,874
137,500
848,465
212,116

303,063
489,306
322,905
170,381
1285,655
321,413

146,117
901,099
1759,481
57,468
2864,165
716,041

795,819
42,384
145,455
132,534
1116,192
279,048

INTERNÕDIO SUPERIOR

1582,405
2125,724
3820,707
1434,900
8963,736
2240,934

6483,72 1
3200,828
537,011
668,181
10889,741
2722,435

970,357
8824,086
2 196,491
242,604
12233,538
3058,384

4960,133
90,467
1645,192
180,769
6876,561
1719,140

NÕ

por g -d�· matéria s�ca das diferentes partes do tolete germinado.

1
2
3
4

REP.

n<?- de
Raízes
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P

·Tabela 7.

430,531
740,393
814,252
383,076
2368,252
592,063

6 21,778
584,722
375,314
235,429
1817,243
454,310

211,940
1558,910
489,973
64,794
2325,617
581,404

428,151
45,146
275,049
43,457
791,803
197,950

INTERNÕDIO INFERIOR

l,�
\D
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Tabela 8.

Números de feixes abaixo (Xi) e acima (Yi) do nó+ 10-Kuijper *

AMJSTRA

Abaixo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

43
49
47
35
34
40
44
35
35
37
42
44
31
46
43
42
43
46
37
48

Acima

Yi

Xi

38
43
35
44
35
40
38
36
37
36
39
42
49
46
45
41
45
50
42
47

-

y

5,38
5,1 2
5,88
4,38
4,25
5,00
5,50
4,38
4,38
4,62
5, 2 5
5,50
3,88
5,75
5,38
5, 2 5
5,38
5,75
4,62
6,00

4,7,5
5,38
4,38
5,50
4,38
5,00
4,75
4,50
4,6 2
4,50
4,88
5,25
6,12
5,.75
5,6 2
5,1 2
5,6 2
6,2 5
5, 2 5
5,88

d
0,63
0,74
1,50
-1,12
-0,13
0,00
0,75
-0,12
-0,24
0,1 2
0,37
0.25
-2,24
0,00
-0, 2 4
0,13
-0, 2 4
-0,50
-0,63
0,1 2

d2
0,3969
0,5476
2 ,2500
1,2544
0 ,_ 0169
0,0000
0,56 2 5
0,0144
0,0576
0,0144
0,1369
O.0625
5,0176
0,0000
0,0576
0,0169
0,0576
0, 2 500
0,3969
0,0144

d= - 0,85 d 2 = 11,1 2 51

Totais

é1=

- O ' 85
20

s(d) =
(*)

x

== -

o, 7640

0,0425

d2- (d/
20
V(d) =
= 0,5836
19
t = a - O, = 0, 2 488
s(d)
20'

O teste t, aplicado às diferenças das médias, não revelou diferença
significativa, demonstrando que o númer,o de feixes abaixo do nó não
difere do número de feixes acima do nó.
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Parte II - .Arquitetura da rede vascular da região nodal do colmo
cana-de-açucar

4,2,1,

_

da

Aspecto geral

O exame de um corte longitudinal na região nodal do colmo da
cana-de-açúcar, depois de suficientemente celulolisado, evidencia uma in
trincada arquitetura vascular (Fig� 10, 11, 12 e 17).
O conjunto de todos os feixes, com suas ramificações entrela
çadas, forma uma espessa rede fibrovascular, arquiteturada em cilindrl.o, ·c�
ja base inferior é plana, e a superior côncava, e cujos bordos estão na a_!
tura dos primórdios radiculares superiores. A base inferior desse cilin dro localiza-se abaixo da inserção da bainha foliar.
Os traços gemares, que são ramificações plagiótropas dos fei
xes axótropos centrais, convergem para a gema, formando um conjunto aproxi_
madamente cônico (Figs.S, 10, 11).
Nesse complexo retículo fibrovascular, podem ser distingui dos os seguintes elementos:
a) feixes axótropos centrais, que podem ser ramificados (Fig.
12, CR; Fig. 13, CR) e não ramificados (Fig. 12, NR);
b) extremidades ramificadas de feixes centrais (Fig. 13, · A,
ERF), com ramificações terminais;
c) feixes axótropos periféricos, que sao agregados em cor d_Ões fibrovasculares plurifasciculados, por suas espessas bainhas de escl�
rênquima. Cada um desses cordões fibrovasculares plurifasciculados contém
CP;
de dois a mais feixes de estruturas variáveis (Fig. 12, CP; Fig. 13,
Figs. 14, 20 e 21). Os feixes dos cordões fibrovasculares individualizam
-se,
nas regiões da inserção da bainha, da gema e das raízes adventícias
.
.
'
(primórdios radiculares), penetrando nesses Órgãos (Fig. 12, RAF, RAG, PG,
-RAR; Fig. 14);
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d) regiões de ramificações dos feixes axótropos
(Fig. 12, RO; Fig. 13);

centrais

e) ramificações axótropas dos cordões fibrovasculares periff
ricos (Fig. 12, RFP; Fig. 13, TFP; Fig. 14). Estas ramificações são fo�
das por feixes que se destacam dos cordões e têm seu curso aproximadamente
paralelo ao dos cordões. Estes feixes dirigem-se para a bainha foliar
(traço$ foliares), para a gema (traços gemares periféricos), para a raiz
(traços radiculares), ou continuam seu curso para o internódio
seguinte
(Fig. 12, TP, RFP, PG, RPE);
f) ramificações plagiótropas dos cordões periféricos
(Fig.
12, RAR, AN) • Destes feixes, uns conectam os feixes dos cordões periféri
cos entre si e com os feixes axótropos centrais, e outros são traços folia
res ou radiculares.

4,2,2,

Feixes periféricos

Os feixes periféricos, quando vistos em corte transversal
podendo
do nó, caracterizam-se por não possuirem lDTia estrutura uniforme,
ter de lDTI a vários vasos de metaxilema. Os de um único vaso de metaxilema
não têm protoxilema nem floema. Os outros podem ter floema, e este é de
secção mais ou menos triangular. _O caráter mais conspícuo desses feixes
é a enorme bainha de esclerênquima que os rodeia, agregando-os ein cordões
plurifasciculados. Os feixes periféricos não possuem a lacuna do protoxi
lema (Figs. 20 e 21).
Esses feixes já foram descritos, em secção transversal, por
ARTSCHWAGER (1925). Eles apresentam configurações variadas, formando pe quenos grupos unidos por fibras de esclerênquima. Esses pequenos grupos
de feixes, rodeados de abundante· esclerênquima, ·são os cordões fibrovascu
lares plurifasciculados periféricos, ou ramificações desses cordões (Fig .
12, RPE; Figs. 14 e 21).
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Fig. 10. Região nodal do colmo de cana-de-açúcar, celulolisado, mos1Tanclo
um aspecto geral da vascularizaçao do sistema central e da gema .
X 3 (Foto R.A. Arévalo, 1981).
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Fig. 11 - Aspecto da vascularização da regiao nodal do colmo da cana-de-a
cúcar. Notam-se feixes verticais do sistema central, ramifica dos e numerosos feixes transversais, de menor diâmetro, dirigin
do-se da região central para a gema (esquerda) e para a raiz o
posta (direita). Esse intrincado retículo fonna a rede vascular
nodal. (Foto R.A. Arévalo, 1981).
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·cR �R- CP

eral da ar uitetura vascular nodal do colmo da cana-de-a Acar. RAG - rami
ficaçoesaeco.ndução a gema: RAR - ram1ficaçoes de conduçao.
raiz; RAF - rami icações de
conduçãQ da folha; CR - feixes axótropos centrais ramificados; NR - feixes ortótropos centrais
nãoram:i..ficados; FP - feixes ortótropos periféricos; RO - regiões da ramificação dos feixes
centrais; RPE - ramificações axótropas de cordões periféricos, que continuam seu trajeto para
o internódio;RCR - Traços centrais â.a gema; AB - liriha pontilhada, indicativa do nível infe rior médio das ramificações vasculares. Todas as ramificações plagiótropas que estão corta das, e dirigidas para a esquerda, são de condução da gema. (Original).
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Fig. 13 - Aspecto dos feixes centrais, cordões periféricos e traços folia
res. CR - feixes centrais; CP - cordoes perifericos; RAF - cica
triz foliar; TFP - traços foliares periféricos. A - Traço foliar
lateral (TFL) que, originando-se como ramificação plagiótropa de
um feixe central, dirige-se para a folha. B - Traço foliar tenni
nal (TFT) que, originando-se na extremidade (ERF) de um feixe central, dirige-se para a ful,hlr • C - feixe central lü f.u:rcado •
(Original)
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Fig. 14 - Aspecto ex
terno de um cordão fi
brovascular periferi
co, celulolisado e i
solado. As ramifica
çoes da direita são
feixes que se dirigem
para a gema, e as da
esquerda, são de cone
xão com feixes cen trais. (Original).

CP
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Fig. 15 - Tolete celulolisado e colorido com safranina: A - cordões fibro
vasculares perifericos, no intemodio s-µperior; B - meristema in
tercalar; C - região de radiciação, vendo-se as crateras dos prT
mórdios radiculares e as ramificações dos cordões fibrovascula -:::
res que convergem para elas (Foto R.A. Arévalo , 1981)-
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Fig. 16 - Vascularização dos primórdios radiculares: A - cordões fibrovas
culares qu� percorrem verticalmente a periferia do nó, _ passando
por baixo dos primórdios; B - ramificações dos cordões, que con
v�rgem par� �s �rimór�!os; C - cra�era� formadasyela celulolis�
çao dos pr1IDord1os. Veem;.;,se· es1Ses cordoes, atraves das crateras.
(Original).
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4,2,3,

Cordões periféricos

Os feixes periféricos são reunidos em cordões fibrovascula res que percorrem longitudinalmente o colmo, atravessando os nós.
Esses cordões são constituídos de vários feixes agregados
na
por suas bainhas esclerenquimáticas (Figs. 20 e 21). Eles produzem,
região ·nodal, �amificações axótropas, as quais podem ser constituídas de
um feixe,ou de um cordão contendo dois ou mais feixes (Fig. 12, RFP, CP;
Fig. 13, CP; Fig. 14, FP; Fig. 20, A,�; Fig. 22, CP).
Os traços foliares periféricos, os feixes periféricos da ge
ma (traços gemares periféricos) e os feixes que abastecem as raízes (tra
RAF,
ços radiculares) são ramificações dos cordões periféricos (Fig. 12,
PG, RAR; Fig. 14; Fig. 17, Fig. 22, CF).
Os cordões periféricos emitem ramificações plagiótropas, de
conexao com os feixes centrais mais próximos (Fig. 12, .AN; Fig. 22).

4,2,4,

Vascularização dos primórdios radiculares

Os cordões fibrovasculares plurifasciculados atravessam ver
ticalmente a região periférica nodal, dispondo-se, nessa região, em forma
de paliçada (Fig. 15, A e Fig. 16, A). No material celulolisado, nota-se
que eles são perfeitamente individualizados, deixando espaços entre si. Es
ses espaços, no material fresco, são preenchidos por parênquimas.
Na região dos primórdios, em material celulolisado,
podem
ser vistos os cordões, perfeitamente individualizados, através da cratera
deixada pela celulolise (Figs. 15, C; 16, C).
Dos cordões fibrovasculares, saem ramificações, contendo fei_
xes que penetram nos primórdios, pelas suas regiões periféricas (Fig. 12 ,
RAR; Fig. 15, C; Fig. 16, B).
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Fig. 17 - As ecto da re ião nodal, mostrando a conexão da raiz com o sist�
direita, a gema germinante. Foto R.A. Areva ma periferico.
lo, 1981.).

Na reg1ao inferior do primórdio, as ramificações são curtas,
porque se originam junto do círculo perimetral do primórdio. Nas reg1oes
laterais, seu comprimento é aproximadamente igual à distância entre o cor
dão que lhe deu origem e a circunferência perimetral do primórdio. Nas re
giões superiores ao primórdio, o comprimento das ramificações é variável ,
mas sempre maior do que o das laterais (Figs. 15 e 16).
mesmo cordão fibrovascular pode produzir várias ramifica
çoes que penetram no primórdio.
Um

ramificações, antes de entrarem no primórdio, podem se ra
rnificar, e duas ou m ais ramificações, procedentes de cordões diferentes
podem se agregar ou se anastomosar. em cordões· elementares (Fig. 16).
As
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Feixes centrais

Os feixes centrais sao todos os feixes axótropos que, nao lo
calizados na periferia, atravessam a região-nodal ou tem sua extremidade
nessa reg1ao. Na região nodal, esses feixes podem ser ramificados ou nao
(Fig. 12, CR, NR; Fig. 13, ERF).
Os feixes centrais nao ramificados atravessam a região nodal,
passando de um internódio para o seguinte, sem se ramificar nem se conec tar com outros.
Os feixes ramificados sao os principais responsáveis
pela
formação da rede fibrovascular nodal. Eles possuem regiões de ramificação,
situadas em várias alturas inclusive na sua extremidade (Fig. 12, RO; Figs.
13; 18, A). Dessas regiões, eles emitem ramificações plagiótropas que se
dirigem para a gema (traços gemares) e para a bainha foliar (traços folia
res), e se conectam com outros feixes centrais e com os feixes dos cordões
fibrovasculares periféricos (Fig. 12, CR; Figs. 13 e 22).
Das regiões de ramificações dos feixes centrais, partem qua
tro tipos de ramificações plagiótropas:
a) ramos que conectam os feixes centrais entre si (Fig. 12);
b) ramos que conectam feixes centrais com cordões perifêri 1:os (Fig. 12, AN; Fig. 13, B; Fig. 22);
c) traços gemares centrais, geralmente bifurcados e anastomo
sados (Fig. 12, RCR);
d) traços foliares centrais, que se distinguem em dois tipos:
1 - Traços foliares tenninais, que se originam na extremida
de ramificada de um feixe central e se dirigem para a bainha foliar (Fig.
13, A, TFT);
2 - Traços foliares laterais, que se originam como ramifica
ções plagiôtropas laterais de um feixe central, e se dirigem diretamente
para a bainha foliar (Fig. 13, �. TFL).
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Fig. 18 - Feixes tentrais. A fuis feixes ramificados, mo-?tr:ando ramifica
-çoes plagiotr<?Pa�; B feixe nao ramificado· (Dr1-g1nal) -
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A região mais inferior de ramificação dos feixes
centrais
(Fig. 12, AB) delimita o nível inferior médio da região nodal. Nessa área
IIB1itos feixes vindos do internódio inferior, bifurcam . , Os dois
ramos
axótropos resultantes atravessam a região nodal, corno feixes independentes
(Fig. 18, C). A Fig. 18, �. mostra um aspecto dos feixes ramificados, e
da Fig. 13, A, a extremidade ramificada de um feixe axótropo central dando
origem a um traço foliar terminal.
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Estruturas dos feixes centrais celulolisados

Os feixes centrais, tanto os ramificados corno nao ramifica dos, apresentam urna estrutura idêntica, quando vistos em corte transversal
(Fig. 19, �). Estando o material celulolisado, o corte mostra apenas as
partes lignificadas. Entretanto, pode-se notar que esses feixes são de es
trutura normal, corno a descrlta por ARTSQ-IWAGER (1925).
Eles são feixes colaterais, com dois grandes vasos de rnetaxi
lema, lacuna do protoxilema, e floema bem desenvolvido (espaço vazio).
Na região limitante externa ao floema, as fibras são de par�
des mais espessas, formando urna calota (Fig.. 9, A,c).
Nos feixes plagiótropos, que são ramificações dos axótropos,
a estrutura diverge da nonnal, e é IIBlito variada. Os traços foliares cen
trais são também feixes plagiótropos. Em urna ramificação plagiótropa celu
a
lulisada, foi encontrada a estrutura da Fig. �9, B. Nesta estrutura,
área do floerna é proporcionalmente bastante desenvolvida, e o rnetaxilerna é
reduzido a três pequenos vasos, corno mostra a -_figura. Não tem protoxile ma, nem a respectiva lacuna.
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A

B

Fig. 19 - Estrutura dos feixes fibrovasculares centrais celulolisados: A)
Corte transversal de um feixe central. F - area do floema; M metaxilema; L - lacuna do protoxilema, contendo fragmento de va
so espiralado; C - calota de esclerênquima de fibra� de paredes
espessas. B) Corte transversal de uma ramificação plagiótropa .
De cima para baixo, notam-se, no meio da massa esclerenquimáti. ca: área do floema; dois pequeninos vasos de metaxilema; um pe queno vaso de maior diâmetro de metaxilema. (Original).
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A

Fig. 20 - Corte transversal do nó. A - cordões periféricos. Os feixes
mais externos sao un1vasais_
Os subjacentes têm floema, metaxi
lema e protoxilema, porém, não têm forma típica. B - Esquema de
A, na parte indicada pela seta. Linhas hachuradas: esclerênquj.ma.
Linhas segmentadas: bainha parenquimática. X 30 (Fotomicrografia
de R.A. Arêvalo, 1981).

4,2-,7,

Estatística

No sentido de verificar se o nlililero de feixes que atravessam,
verticalmente, a região nodal, incluindo os feixes periféricos e os cen
trais, foi feita uma amostragem do número de feixes, abaixo e acima do nó
(Ítem 3.2.7).
A aplicação do teste t revelou não haver diferença signific�
tiva entre o número de feixes que entram e dos que saem da região nodal.

57

Fig. 21 - Corte transversal de um cordão eriférico celulolisado, de 4 fei
xes. Notar: a Na peri er1a, restos e par es de celulas da ai
nha parenquimatosa; b) o feixe superior esquerdo tem floema e 2
vasos de metaxilema; o feixe inferior esquerdo tem floema, prato
xilema tangencial e 2 vasos de metaxilema; os 2 feixes da direi-=
ta tem apenas um vaso de metaxilema. São os feixes univasais•
que dão os traços radiculares. {Original).
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5,

DI SCUSSAO
PARTE I

O objetivo deste trabalho foi o de procurar descobrir as pos
síveis causas da tolerância que a cana-de-açúcar apresenta à ação fitotóxi
ca dos herbicidas, nas primeiras quatro a seis semanas do seu desenvolvi mento.
Para isso, foi formulada uma hipótese de trabalho, que pode
ria, ou nao, ser confirmada (v. INTRODUÇAO).
A confirmação·, ou nao, da hipótese de trabalho, foi subordi
nada a duas pesquisas, sendoa primeira para verificar se existe, ou nao,
conexão entre as raízes do tolete e a gema germinante; e a segunda, caso
existissem essas conexões, para determiná-las anatomicamente (v. INIROilJ ÇAO).
Os resultados da primeira pesquisa demonstraram que existem.
as referidas conexões anatômicas entre as raízes do tolete e a gema germi32
,,
nante, pois, o P absorvido, durante 2 4 horas, pelas raízes do tolete
translocou-se para a gema germinante.
A hipótese de trabalho não fói, pois, confirmada.
Havendo
conexoes anatômicas entre as raízes do tolete e a gema germinante, tornou
-se necessária a determinação dessas conexões.
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Essa pesquisa, notoriamente, envolveria um acurado estudo da
anatomia nodal do colmo da cana-de-açúcar. No entanto, a revisão da lite
ratura revelou que a anatomia nodal da cana-de-açúcar era praticamente des
conhecida.
Tornou-se, pois, indispensável a realização de um trabalho
de pesquisa que esclarecesse a arquitetura vascular da região nodal do co.!_
mo da cana-de-açúcar, o que foi feito, usando de todos os métodos, proces
sos e técnicas disponíveis, tais como os de difusão de corantes, os de mi
crotécnica convencional, e o método celulolítico, este, usado pela primei
ra vez em estudos anatômicos da cana-de-açúcar (v. MATERIAIS E METOOOS).

5, 1,

Absorçao
...
- do P32 pelas raizes
do tolete da cana-de-açucar
'translocaçao para a gema germinante.

5.1.1.

Trans1ocação raiz-gema germinante, em função das idades
raízes

e

sua

das

32

em
O P , absorvido pelas raízes do tolete, se translocou,
todos os casos experimentados, das raízes para a gema germinante (Tabelas 1
a 7 e Figs. 7, 8 e 9). Esse fato estabelece, definitivamente, a existên eia de conexao entre os sistemas vasculares das raízes com a gema germirtan
te.
Com o aumento da idade das raízes, de 7 para 21 dias, a par
tir do plantio, aumentou, também, a quantidade de radioatividade detectada
na gema germinante (Tabelas 1, 2, 3 e 4).
Este fato se deve, evidentemente, a duas causas:
a) ao aumento da superfície de absorção radicular, em virtu
de do crescimento das raízes;
b) à translocação, pelas raízes adultas, com maior quantida

des de tecidos de condução. funcionais.

60

512
1

1

1

Quantidade de

r 32

nas raízes, em função das suas idades.

Tomando em consideração as distintas partes do tolete (raiz,
gema germinante, nó, internódios superior e inferior), foram constatadas
maiores contagens de radioatividades nas raízes do que nas outras partes
estudadas (Tabelas 1 a 7). Isto pode ser atribuído às seguintes causas:
a) a solução de P 3 2 penetrou no espaço livre aparente
das
raízes, distribuindo-se por todo o apoplasto, pelos espaços intercelulares
e também no simplasto, antes de entrar no xilema.
b) Estando a raiz em crescimento, ela consome grandes quanti
dades de fósforo, nos processos de multiplicação celular e de síntese de
compostos fosforados (ATP, fosfolipídios, açúcares fosforilados e outros).
O r 32 assim assimilado, nos processos do metabolismo, incor
pora-se na própria raiz, não sendo translocado para a gema. Daí a razao
da maior atividade nas raízes do que nas demais partes do tolete.

5,1,3,

- do P 3 2 para as demais partes do tolete, em funçao
Translocaçao
das idades das raízes.

Houve uma tendência decrescente, de radioatividade, respecti:_
vamente, das raízes para o nó, o internódio inferior e o internódio supe rior, para as três idades das raízes (Tabelas 1 a 4).
A presença de maior radioatividade m internódio inferior do
que no superior (Tabelas 1 a 4) não poderia ser explicado sem o conheci menta da estrutura nodal.
Como, neste trabalho, essa estrutura foi detenninada, pode -se interpretar a maior radioatividade no internódio inferior, da seguinte
•
maneira:
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As raízes absorventes, situadas em nível inferior ao da gema
(Fig. 2), estão diretamente ligadas aos cordões vasculares periféricos qu�
vindos do internódio inferior, atravessam o nó. De modo que o material
que passa da raiz para os feixes periféricos, entra nestes em local muito
mais próximo do internódio inferior do que do superior.
Assim, uma pequena parte desse material desce para o interná
dia inferior, enquanto a maior parte sobe para a gema.
Forma-se, ao longo dos feixes periféricos, da raiz a gema
- de P 32 , que aumenta com a idade da gema
um farte grad.1ente de concentraçao
germinante e das raízes absorventes.
O fluxo desse gradiente ocorre nos feixes periféricos,
ao
longo do no, entre a raiz e a gema. Por isso, a intensidade da radioativi
dade é relativamente gránde no nó, nos feixes que vão da raiz para a gema.
No internódio superior, a radioatividade é menor, porque a
concentração do P 32 nos_feixes periféricos, na reg1ao acima da gema, é in
suficiente para mudar a direção do gradiente do fluxo que entra na gema.

5.1.4.

32
Translocação do P para a gema, em função do numero de raízes

3
tendência crescente de translocação do P 2 para a gema,
se verificou quando se aumentou o número de raízes absorventes de 1 para 4
raízes. Entretanto, quando o numero de raízes foi aumentado para 8,
as
contagens de radioatividade na gema foram menores, contrariando a expect�
tiva (Tabela 5). Os dados da Tabela 7 mostram idênticos resultados.

Uma

Essa diminuição, assim constatada, não encontrou uma explica
ção razoável. No entanto, o exame da Tabela 6 ,mostra que a
porcentagem
32
do P fornecido, encontrada na gema germinante, foi progressivamente au mentada, com o número de raízes (de 1 a 8 raízes).
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Embora esses valores quantitativos do P 32 translocados das
raízes para a gema não sejam definitivamente concludentes, necessitando ,
para isso, de novas pesquisas, é evidente uma tendência de aumento da ab- de quant1da
. des de P 32 para a gema, quando aumenta
- e da translocaçao
sorçao
o número de raízes absorventes.

5,2,

Autorradiografias

O método autorradiográfico, neste trabalho, foi usado apenas
como complemento das pesquisas já discutidas, não tendo sido usados proces
. sos rigorosos de quantificação das intensidades radioativas nas autorradio
grafias. Essa quantificação já havia sido feita pelo método de contagens,
cujos resultados acabam de ser discutidos.

-

Como as autorradiografias foram feitas apos 7 dias da absor3
- do P 2, em material
.
çao
conservado em refrigerador, elas nao
- deveriam mostrar intensidades radioativas coincidentes com as contagens. Isto, pelas
seguintes razões:
32
a) A meia vida do P é de 14, 3 .dias. Uma autorradiografia,
feita 7 dias apó? o final da absorção, daria imagens do P 32 com cerca de
50% de desintegração. E houve autorradiografias cuja exposição foi de 10
dias, como é o caso da Fig. 8.

b)._Durante o período em que o material fresco foi conserva
do no refrigerador, a mais de 59C, a difusão do P 32 absorvido continuou
embora lenta, no sistema vascular do tolete. Determinações q�e fossem fei
tas por métodos quantitativos, nessas autorradiógrafias, dariam, consequen
temente, resultados discordantes dos anteriores.
'

.

O objetivo principal das autorradiografias era o de comple mentar visualmente a translocação do P 32 das raízes do tolete para a gema
germinante. E esse o.bjetivo foi amplamente atingido.
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As autorradiografias das raízes (Fig. 6) mostram que a inte.!!
sidade de radiação aumentou com a idade das mesmas, o que era de se espe rar, tanto pelo crescimento das raízes, que aumentaram sua capacidade de
absorção, como pela incorporação do P 32 nos processos fisiológicos do cres
cimento.
No caso das gemas (Fig. 7), a intensidade das autorradiogra
fias também aumentou com a idade das raízes, embora as intensidades de ra
dioatividade fossem menores do que nas raízes respectivas. Para a obten ção dessas imagens foi necessário um período de 48 horas de exposição.
As causas dessa variação sao as mesmas já consideradas ante
riormente (Ítem 5.1.1.).
Na região nodal (Fig. 8, A), a radioatividade foi insignifi
cante,·no local da gema (G), para raízes de 7 dias de idade, o que se ex 32
plica pelo fato de a maior quantidade de P ter permanecido nas raízes
incorporando-se nos seus processos metabólicos. A pequena quantidade que
penetro� no colmo, se difundiu principalmente nos cordões periféricos e em
alguns feixes centrais. E a gema ainda estava em estado incipiente de co.!!
sumo de materiais.
À provável causa de difusão para cima e para baixo,
seria
a de que, ainda nesta idade, não se teria estabelecido um gradiente de con
centrações ení:re raízes e gema, através do nó, difundindo-se o P 32, port�
to, livremente.
Quando o tolete possuia raízes de 14 dias (Fig. 8, B) a ra
dioati�idade foi IIIllito intensa no local da gema. Esta jâ havia iniciado
seu de��1wolvimento e absorvido intensamente o P 32 • Como as raízes absor
ventes estavam do mesmo lado e ao mesmo nível da gema, deve ter se fonnado
32
um gradiente de concentraçoes de P das raízes para a gema, através do nó.
A leve distribuição do P 32 pelos feixes periféricos do inteE_
nódio superior, diretamente ligados ã gema (Fig. 12) pode ser explicada p�
las variações ambientais, especialmente de temperatura, que afetem o ritmo
constante dq crescimento da gema, e do consumo de P 3 �ao passo que afetam
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menos a absorção e a translocação do P 32 . Isso porque o crescimento e o
consumo de P se devem essencialmente a processos metabólicos e a absorção
e translocação do P são fenômenos essencialmente físicos e físico-químicos.
Essas variações afetam também como consequência, a intensidade do gradien.,
A� •
d"llil1nu1n
. . do o ritmo de consumo do p3 2
te de concentraçoes do p32 • .n..:>Sllil,
na gema, e não diminuindo, proporcionalmente a absorção pelas raízes, have
rá um afluxo de P 32 para a gema, que não será consumido, difundindo-se pe
los feixes periféricos.
O caso das raízes de 21 dias é semelhante (Fig. 8, C) e, pro
vavelmente devido às mesmas causas, houve uma pequena difusão, nos feixes
periféricos dos dois intemódios, pois estas raízes, já adultas, promovem
um maior afluxo de P3 2 para a gema.
� interessante observar, nestas autorradiografias, que
os
32
ocasionais excessos de P , não absorvidos pela gema distribuiram-se nos
feixes periféricos, mas não nos centrais, tanto no nó como nos internódios.
E a exposição dos filmes nestas autorradiografias foi de 10 dias.
Este fato indica que as conexões entre os feixes periféricos
são Illllito mais numerosas do que entre esses feixes e os centrais· (Fig. 12,
AN).
de
Em relação ao número de raízes absorventes, de toletes
25 dias de idade, as autorradiografias indicam aumentos progressivos das
intensidades de radioatividade, com o aumento do número de raízes,
tanto
nas gemas como nas regiões nodais anexas (Fig. 9).
aparências das autorradiografias indicam essa conclusão ,
que parece lógica, ao contrário dos resultados obtidos com o método
das
contagens de radioatividade (item 5.1.4).
As

Este resultado, que seria de se esperar, provavelmente se de
ve a que, durante o tempo em que o material permaneceu conservado no refri
gerador,
. completou-se a translocaçao
- do P32 para a gema, por d"f
1 usao.
A
difusão, corno se sabe é um fenômeno físico, que se realiza mesmo em tempe
raturas relativamente baixas, ao contrário dos fenômenos bioquímicos do me
tabolismo, que cessam a baixas temperaturas.
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32
Fmbora a literatura sobre absorção e translocação de P se
ja abundantíssima, em relação a outras plantas, somente o trabalho de RES
NIK et alii (1976) se relaciona com esta pesquisa.

Esses autores constataram que o P 3 2 absorvido em um dos qua
drantes do colmo, se distribuiu por todos os demais setores, mas não nota
ram se essa distribuição ocorrera na região periférica, corno foi constata
do nesta pesquisa, ou na região central.
- do P 3 2, por eles observada, estava relacionada
A ab sorçao
com as dimensões do sistema radicular absorvente e com o peso total
das
mesmas, o que concorda com os resultados deste trabalho.
o P

32

Também concorda com esta pesquisa, a sua constatação de que
se acurrrulou mais nos nós do que nos internódios.

Esses autores constataram maiores concentrações de P 3 2 no in
ternódio superior do que no inferior, em contraste com os resultados desta
pesquisa.
Eles nao explicaram as possíveis causas dessa constatação
mas esse fato poderia ser atribuído a que, na sua pesquisa, as raízes ab
sorventes estariam em sua maioria, em posição superior à da inserção da g�
ma, ligando-se, pois, à parte do sistema vascular periférico conectada
com feixes que passam para o internódio superior.
Outra poss�bilidade seria a de que as duas pesquisas
feitas em cultivares diferentes.

foram

Os autores citados encontraram maior concentração de P 32 no
setor radial enraizado e na sua projeção ortóstica, para cima e para baixo,
o que concorda com os resultados desta pesquisa e se explica porque a or tóstica dessas raízes abrange, tanto no nó corno nos internódios superior e
inferior, o mesmo sistema vascular periférico.
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53
1

1

Tolerância da cana-de-açúcar à
plasticos, no perio o inicial

fitotóxica dos herbicidas a o esenvolvimento.

Os experimentos aqui relatados e discutidos, embora tenham
mostrado resultados interessantes, nao sao suficientes para explicar
as
causas da tolerância da cana-de-açúcar aos herbicidas, nas primeiras 4 a 6
semanas do seu desenvolvimento, mas permitem algumas considerações úteis.
O p 32 não é o material adequado para lilila pesquisa dessa natu
reza, pelo fato de ele ser intensamente incorporado nas raízes,novas, du rante o seu crescimento. Essa incorporação, nas raízes em crescimento, i!!!
pede a avaliação real do material que poderia ser absorvido e translocado
a gema.
No caso dos herbicidas, estes defensivos não se incorporam
as raízes, e todo o material absorvido é translocado à gema e às outras
partes do tolete.
Esses herbicidas absorvidos sao, em parte, metabolizados nos
tecidos. Se a absorção é pequena, como no caso das raízes novas,
grande
parte do herbicida absorvido é normalmente metabolizado, não atingindo con
centrações fitotóxicas.
Quando alililenta a absorção, pela idade, ou pelo nlililero de raí
zes, ,a concentração do herbicida alililenta também, dentro da planta,
até
atingir o nível fitotóxic-o, porque o aumento da concentração do herbicida
absorvido supera a sua degradação metabólica.
Entretanto, a comprovação ou não dessa hipótese depende
realização de novas pesquisas com herbicidas marcados.

da
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6, CONCLUSOES
PARTE I

1 - O P 32, absorvido pelas raízes do tolete, foi translocado
para a gema germinante, dentro de 24 horas.
2 - Existem conexões anatômicas entre as raízes do tolete +
10-Kuijper e a gema germinante.
3 - A quantidade de P 3 2, absorvido pelas raízes do tolete
e translocada para a gema germinante, aumentou com a idade das raízes.
4 .- A quantidade do P 32 , absorvido pelas raízes do tolete, e
translocado para a gema germinante, aumentou com o número de raízes absor
ventes.
5 - Houve uma tendência crescente, de distribuição das con .
centraçoes
- do P 32 nas diversas partes do tolete, expressa na seguinte re1�
çao:
Raízes> gema germinante> nó> internódio
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7,

DISCUSSAO
PARTE II

O objetivo inicial desta pesquisa era detenninar as vias ana
.,.
- do P 32 , das ra1zes
tomicas de translocaçao
para a gema.
~

A revisão bibliográfica mostrôü, entretanto, que.a estrutura
nodal do colmo da cana-de-açúcar era praticamente desconhecida. Tornou-se,
então, indispensável resolver esse problema, o que foi feito por meio do
método celulolítico, subsidiado pelos métodos convencionais.
O método microbiocelulolítico, usado nesta pesquisa, foi ins
pirado nos trabalhos de REEVES (1946, 1950). Este autor achou, nos terre
nos cultivados do campus da "College Station", Texas, uma espiga de milho
totalmente celulolisada por apodrecimento natural. Toda a sua. rede fibro
vascular estava intacta e em excelentes condições de estudo. ·. Essa espiga
foi guardada em refrigerador, em ambiente úmido. De cada vez_··que o autor
desejava estudar a vascularização de espigas de milho, ele retirava um pe
daço da celulolisada e preparava, com ele, uma suspensão aquosa, que inocu
lava no material fresco. Obteve, assim, Ótimos resultados.
Como não havia referências bibliográficas a respeito �e celu
lolise microbiana em cana-de-açúcar, foi necessária a realização de experi
mentas preliminares, a partir de restos apodrecidos de bagaço, colhidos em
solos de cultura.
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Esses experimentos foram feitos com base nas orientações de
alguns autores (MRONSON, 1970; ALEXANDER, 1961; PRAMER e SGIMIDT, 1965) ,
com a supervisão dos Profs. Drs. Elke J.B.N. Cardoso e P.N. e.amargo, tendo
conduzido à elaboração do método utilizado, após várias modificações. Por
exemplo, o NaCl deu melhores resultados que o KCl. A adição de (NH4)2 so4
granulado (1 g/12 g cana fresca) acelerou e melhorou a celulolise. A adi
ção de micronutrientes evitou a paralisação da celulolise após 15 dias, co
mo ocorria sempre.
Antes de entrar na discussão da vascularização da região no
dal, convém fazer uma descrição da sua organização arquitetônica, de acor
do com os resultados obtidos nesta pesquisa.

7,1,

Arquitetura da rede fibrovascular nodal

Os resultados desta pesquisa (Ítem 4.2) mostraram que a ar quitetura da rede fibrovascular nodal é formada de uma urdidura de feixes
axótropos (feixes cujo curso segue a direção do eixo principal do colmo)
entretecidos ou enredados por uma trama de ramificações plag:f6tropas.
Os feixes axótropos distribuem-se em dois sistemas fibrovas
culares - sistema periférico (Fig. 12, CP) e sistema central (Fig. 12, CR,
NR; Fig. 13, !::, ERF; Fig. 13, B,. CRL).
O conjunto de todas as ramificações plagiótropas fonna
intrincada rede, que ê o plexo �nodal.

uma
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7,1,l,

Sistema periféric�

O sistema periférico é constituído de cordões a.x:Ótropos plu
rifasciculados (Fig. 12, CP; Figs. 17 e 20). Esses cordões produzem rami
ficações a.xótropas, dividindo-se em cordões de menor diâmetro (Fig. 12,RPE;
Fig. 13, CP; Fig. 14; Fig. 21, CP), que passam para o internódio superior.
Em cortes transversais, essas ramificações dos cordões peri
féricos se apresentam como pequenos aglomerados de feixes (Figs. 17 e 20),
na periferia da secção transversal do colmo, seja no nó como no internódio.
Esses cordões emitem ramificações para a bainha foliar (tra
ços foliares periféricos, Fig. 12, RAF), para as raízes (traços radicula res, Fig. 12, RAR) e para a gema (traços gemares periféricos, Fig. 12, PG).
Os cordões periféricos emitem ramificações plagiótropas que
se conectam com os feixes do sistema central (Fig. 12, AN; Fig. 22).

7,1,2,

Sistema central
O sistema central é fonnado dos seguintes elementos:

1) Feixes a.xótropos não ramificados, que a�ravessam a
região nodal, passando de lilil internódio a outro (Fig. 12, NR; Fig. 18, B)
1

2) feixes a.x:Ótropos ramificados que, vindos do internódio in
ferior, ramificam-se a diversas alturas, na região nodal (Fig. 12, CR; Fig.
13), continuando seu curso para.o internódio -superior;
3) feixes a.x:Ótropos que, vindos do internÓdio inferior, ter
minam :seu curso na região nodal, ramificando-se na extremidade (Fig. 13,�);

4) feixes ramificados ou não, que são ramos a.xótropos de fei
· xes bifurcados na base da rede nodal (Fig. 18, C).
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CP

FC

A __ _

EN
.,

. ..

Fig. 22 - Parte do sistema vascular, em um plano vertical radial. CP - cor
dões perifericos; FC - feixes centrais; CF - cicatriz foliar; AB - nível inferior médio das ramificações vasculares nodais;
EN - vascularização do entre-nó. Notar: a) ramificações ortótro
pas dos cordões periféricos e dos feixes centrais; b) ramifica -=
ções plagiótropas de anastomoses entre os feixes e os cordões
c) os traços foliares, que derivam dos cordões periféricos. (O
riginal).

tipos:
13 e 22);

As ramificações plagiótropas desses feixes sao dos seguintes
a) ramificações de conexao entre feixes centrais (Figs. 12 ,
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b) ramificações de conexao entre feixes centrais e
periféricos (Figs. 12, 13 e 22);

cordões

c) traços gemares centrais que, originando-se em um
axótropo, dirigem-se para a gema (Fig. 12, RCR);

feixe

d) traços foliares centrais, que são de dois tipos,
à sua o�igem topográfica:

quanto

d1 - traços foliares terminais (Fig. 13, !9;
d 2 - traços foliares laterais (Fig. 13, B).

7,1,3,

Plexo nodal

O plexo nodal é a trama formada pelas ramificações plagió tropas dos dois sistemas fibrovasculares (Figs. 10� 11 e 12).
Ele é formado por uma intrincada rede de ramificações plagi§_
tropas dos feixes axótropos, cuja conformação tridimensional é a de um ci
lindro cuja base inferior se situa ao nível das primeiras ramificações dos
feixes centrais (alguns milímetros abaixo da cicatriz foliar); e a
base
superior tem a forma aproximadamente côncava, cujo,nível perimetral se en
contra à altura do nível superior da inserção da gema.
Os elementos componentes do plexo nodal sao as ramificações
descritas no item 7.1.2., a-d.
imagem fantasiosa pode objetivar melhor essa arquitetura
tridimensional do plexo nodal: a rede formada por �odasas ramificações pla
giôtropas, exceto os traços gemares centrais, asse1I1elha-se a um ninho de
passarinho, de confonnação actinomorfa; e a rede formada pelos traços gema
res centrais, convergindo, conjuntamente para a gema, assemelha-se ao pas
sarinho no interior do ninho, constituindo, pois., o único conjunto arquite
tônico fibrovascular zigomorfo do plexo nodal.
Uma
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7.1.4.

Vascularização dos primórdios radiculares

A vascularização dos primórdios radiculares (Fig. 12, RAR
Figs. 15 e 22) é constituída por ramificações dos feixes periféricos univa
sais, dos cordões.
Os feixes periféricos dos cordões são univasais (Fig. 16, A;
Fig. 20; Fig. 21, FUP). Eles se ramificam, produzindo ramos que entram
nos primórdios (Fig. 16, B). Essas ramificações univasais vão constituir
os grandes vasos pontuados da raiz.

4.2.4.).

7.1.5.

A raiz nao tem conexão direta com o sistema central

(Ítem

Traços foliares

Traços foliares são ramificações dos feixes centrais ou per..!_
féricos, que se dirigem para a bainha foliar.
No plexo nodal, distinguem-se os seguintes traços foliares
a) Traços foliares terminais (Fig. 13, B, TFT);
b) traços foliares laterais (Fig. 13, _A, TFL);
c) traços foliares periféricos (Fig. 12, RAF; Fig. 13, RAF).
Os tipos� e E. pertencem ao sistema central, e vão formar os
grandes feixes da bainha •. O tipo e pertence ao sistema periférico . (Ítem
4.2.5). São univasais e vão formar os pequeninos feixes periféricos loca
lizados na massa esclerenquimática abaxial da bainha.
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7,1,6,

Traços gemares

O sistema de abastecimento da gema é constituído pelos tra
ços gemares centrais e pelos traços gemares periféricos (Fig. 12, RCR, PG;
Fig. 14).
Os traços gemares centrais, ao penetrarem na gema, vao cons
tituir o sistema fibrovascular central da mesma e do colmo que dela se ori
ginar.
Os traços gemares periféricos, ao penetrarem na gema,
constituir o seu sistema fibrovascular periférico, e o do colmo que
se originar.

7,2,

vao
dele

Interpretações dos autores

7,2,l,

Cana-de-açúcar

Somente dois autores estudaram a anatomia vascular da cana
de-açúcar-ARTSCHWAGER (1925) e TANIMJTO (1964), ambos pelos métodos con
vencionais.
ARTSCHWAGER identificou os dois sistemas fibrovasculares en
contrados nesta pesquisa e ressalta as dificuldades encontradas:
"O grande número de traços foliares que

entram na folha,

e

a complexí.ssima estrutura nodal tornam impossivel seguir o curso dos fei

xes vasculares, exceto na região meristemática do ápice do colmo."

"Outras complicações do curso dos feixes vasculares sao en-

contradas no nó, em conexão com o suprimento das raizes e da gema

axilar.

Mas, enquanto que as conexões da raiz são derivadas da zona periférica

de

feixes, os numerosos traços que vão para a gema anastomosam-se com o siste

ma de feixes de toda a secção transversal do colmo."
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"No ponto de inserção da bainha foliar ., o no e

atravessado

te para o centro do colmo e então ., descem perpendicularmente

(... ) Estes

por traços longitudinais que descem da folha ., penetram quase horizontalmen
são os grandes traços foliares. "

"Além desses grandes traços foliares., existem numerosos pe -

quenos ., que estão em ângulo reto com o eixo do colmo.

Eles frequentemente

rodeiam os traços foliares verticais e frequentemente se fundem com eles."
"Os feixes são paralelos., excéto

tno

nó ., onde um número

deles

se ramifica ou se curva abruptamente e se encaminha para a periferia."

"Na região do nó., os grandes feixes., que vêm do internódio

perdem sua identidade.

Eles parecem romper-se em pequenos feixes de

.,
va-

rias configurações que, junto com os periféricos que já existiam no inter

nódio., formam uma zona comparativamente larga ., de pequenos grupos vascula

res ., os quais, como todos os feixes do no., sao rodeados por parênquima es
trelado."

Apesar das dificuldades de interpretação das estruturas obti
das pelos métodos convencionais, .ARTSG--MAGER conseguiu resultados razoá veis em suas pesquisas.
da
Assim, descobriu que "as conexões da raiz são derivadas
zona periférica de feixes" e que "os numerosos traços que vão para a gema
anastomosam-se com o sistema de feixes de toda a secção transversal do col
mo"., fatos que foram confirmados nesta pesquisa.

Ele distingue "grandes traços foliares"(... ) "que descem da
folha, penetram quase horizontalmente para o centro do colmo., e então., des
cem perpendicularmente."
Esses "grandes traços foliares" acima descritos, sao os tra
ços foliares terminais, encontrados nesta pesquisa (Ítens 7.1.2 e 7.1.5) •
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Fig. 23 - Aspecto de um to
lete cortado longitudinal mente, mostrando as curva turas de alguns feixes, ao
entrarem na regiao nodal
(segundo ARTSOIWAGER, 1925,
Plate }J.

Fig. 24 - Sistema de feixes v as
culares rodeando a base de
um
primordio radicular. A mancha
branca, oval, indica a base do
primórdio. Acima, do lado direi
to, há outro primórdio.
Antes
de entrar no primórdio, os fei xes mostram muitas anastomoses
(De Bremekamp, 1914, citado por
DILLEWIJN, 1952).
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7,3,

Conceito de traço foliar

Há um evidente equívoco dos anatomistas em geral,
relativo
ao conceito de traço foliar, nas gramíneas. As dificuldades de interpret�
çao das estruturas anatômicas da região nodal levaram os autores a confun
dir os traços foliares com os feixes axótropos centrais.
ARTSQ-IWAGER (�. cit.) diz que "o nó é atravessado por tra -

ços longitudinais que descem da folha, penetram quase horizontalmente para

o centro do colmo e então descem perpendicularmente."

TANIM)TO (1964) dá outra interpretação ao curso dos feixes
que entram na região nodal. Afirma que "ao entrarem na região nodal, eles

se curvam e se ramificam, produzindo um número de ramos igual ao número de

feixes, e continuam, então, seu curso, para o próximo internódio.

Os

ra

mo� que permanecem no nó, vão para a bainha, ou para a gema não desenvolvi
da. 11

ESAU (1959) cita a descrição de Sharman (1942), dos traços
foliares de milho; "Se se estudam os traços de uma determinada folha
de
Zea, nas sucessivas secções efetuadas desde o nó para baixo, comprova-se

que, dentro do nó, os feixes grandes se desviam para o interior,

enquanto

os pequenos permanecem na periferia (... ). Com ligeiras alterações
em
suas posições, os traços se estendem para baixo, ·através de um ou ma�s in
ternódios.

11

rERCIV.AL (1921), descrevendo a anatomia de T�iticum,

·diz:

"Por baixo da união da bainha foliar com o colmo, os traços foliares meno

res se prolongam pela parte periférica d,o eixo; os maiores formam

parte

cios cordões do cilindro interno, ( ..• ). Em consequência, ( ••. ) os

traços

pécie de cilind:í'o interno, no qual cerca da metade dos feixes são

traços

foliares grandes e os referidos feixes do internódio formam juntos uma es
foliares da folha imediata superior e a outra metade feixes do internódio

situado por cima da' inserção desta mesma folha.

Os feixes periféricos são,

em sua maior parte, traços foliares da folha imediatamente superior."
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BUGNON (1920) sugeriu "que os traços foliares, tendo descido

peZ.o ebxo, aproximam-se Z.ateraZ.mente e se fundem com outros traços da mes
ma idade, ou inclinam-se bruscamente para o próximo nivel nodal, e da{ orb

entam a farmação do plexo. "

HITGI e SHARMAN (1971), estudando a anatomia de diversas gr�
míneas festucoideas, criticam Bugnon (�. cit. ): "Nós nunca vimos traços
que se curvem abruptamente e sigam horizontalmente, para dentro

da região

nodal. Todos os cordões que descem terminam por se unbr com outros,

for

mando cordões que se bifurcam, ou que ligam um feixe com outro. (••. ). To

dos os traços foliares, que percorrem verticalmente o colmo, são conecta -

dos transversalmente."

KUMAZAWA (1961) diz que, em Zea mays, "além dos traços folia

res que percorrem longitudinalmente a região central do colmo, o· milho po!!_
sub dois sistemas de feixes vasculares (.•. )."

-

Como se ve, os autores, quase unanimemente, consideram
feixes axótropos como sendo traços foliares, o que, na realidade, não
correto.

os
e

Nas dicotiledôneas, o traço foliar é a parte de um feixe que,
deslocando-se do cilindro vascular, desvia-se para a folha, mantendo a sua
estrutura anatômica.
Na cana-de-açúcar, no sistema periférico, ocorre fenômeno se
melhante. Este sistema, como foi verificado nesta pesquisa, é constituído
de cordões plurifasciculados. Para se-formar um traço foliar periférico,
um dos feixes desloca-se do cordão e desvia-se para a bainha foliar.
O
traço foliar periférico é, portanto,� parte desse feixe que se inicia no
local do deslocamento e termina na inserção da bainha foliar.
Ele pode
ser, também, uma ramificaç�o de um feixe axótropo de um cordão periférico.
Nas demais gramíneas, ocorre a mesma organização, como se de
preende das descrições dos autores acima citados, que se referem a estes
traços como "traços menores" (ARTSCHWA.GER, PERCIVAL), ou "traços pequenos"
(ESAU). Estes são os traços foliares periféricos.
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relação aos "grandes traços" (ARTSCHWAGER, ESAU), ou "tra
ços maiores" (PERCIVAL), o conceito é o mesmo, embora a organização
seja
outra.
Em

Na realidade, nao existem feixes que se curvam,
penetrando
na bainha foliar, como afirmam os autores (BUGNON, ARTSCHWAGER, SHARMAN
PERCIVAL). Esse equívoco foi que levou os autores a considerarem todos os
feixes.axótropos como traços foliares.
O traço foliar, conforme o conceito fundamental, é uma rami
fo
ficação de um feixe do sistema central, que se dirige para a bainha
liar. Dos autores citados, apenas T.ANIMOfO considera corretamente os tra
ços foliares como ramificações dos feixes.
Os feixes do sistema central têm sua estrutura uniforme
e
bem definida, ao passo que as suas ramificações (terminais ou laterais)
que se dirigem para a bainha foliar, apresentam diâmetros IIRlito menores e
estruturas anatômicas diversas, sempre com menor número e tamanho de ele mentas vasculares. O próprio ARTSGIWAGER (�. cit.) descreve essas discre
pantes diferenças:
"Em sua extensão horizontal, os traços foliares desviam-se

da estrutura noY'l11al.

Este desvio é mostrado primeiro na disposição do xi

lema e do floema, que, em vez de serem distintamente colaterais, aproximam

-se do tipo anfivasal. Nota-se, à primeira vista, que os grandes
vasos
pontuados faltam e, em lugar deles, existe uma abundância de elementos - de
pequeno diâ:rnetro, com articulações curtas e espessamentos secundários,
foY'l11a de espirais muito juntas."

na

A fig. 19 mostra as estruturas de um feixe central e de uma
ramificação plagiótropa, que pode ser um traço foliar, ambas celulolisadas.
Elas correspondem às descrições acima, de ARTSGIWAGER.
Os grandes vasos pontuados, do metaxilema, faltam, "na exten
são horizontal", justamente porque esses vasos são elementos da estrutura
dos feixes axótropos e não, dos traços foliares. Isso porque estes são r�
mificações daqueles feixes, e não, os próprios feixes, após uma curvatura.
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Esse equívoco dos autores se deve, nruito provavelmente,
ao
fato de terem eles interpretado os traços foliares tenninais (Fig. 13, B)
como sendo resultantes da curvatura dos feixes axótropos que tenninam na
região nodal. Talvez essa interpretação tenha sido influenciada por BUG
NON (.2.E_, cit.).
Na realidade, os feixes centrais, que terminam na região no
dal, emitem, da sua extremidade, várias ramificações que se concetam com
outros feixes centrais. Uma ou mais dessas ramificações conecta-se direta
mente com a bainha foliar. Esta é o traço foliar tenírinál (Fig. 13, _!D.
O traço foliar lateral (Fig. 13, A) é mais uma evidência de
que os traços foliares são ramificações dos feixes, e não os próprios fei
xes. Não há, pois, • traços foliares "percorrendo vários internódios ", como
interpretaram alguns autores (ARTSOIWAGER, SHARMAN, PERCIVAL).
Outra evidência de que os traços foliares centrais nao sao
feixes que se curvam para a bainha folia�, é a constatação de KUMAZAWA (�
cit.), de que todos os feixes plagiótropos da região nodal se formam a par
tir de um promeristema especial, desenvolvido após a formação inicial dos
feixes verticais, isto é, quando estes já possuem um protoxilema maduro (v.
item 2.2). Este autor diz o seguinte: "A iniciação dos cordões procam ..:.
biais que deverão se desenvolver na rede nodal, ocorre no estágio em que os
e Zementos do protoxi lema dos feixes verticais situados no centro do

já amadureceram."

colmo

Evidentemente, pois, os feixes axótropos centrais e os fei xes plagiótropos têm origens geneticamente, morfologicamente, cronologica
mente e fisiologicamente diferentes.
Geneticamente, eles sao diferentes, porque os feixes axótro
pos originam-se dos tecidos provasculares do ápice vegetativo, ao passo
que os feixes plagiótropos, inclusive os traço's foliares, originam-se· de
um outro promeristema, que se torna funcional na região nodal. Esta ori gem genética determina, também, uma diferenç� topográfica: os feixes ori ginam-se no ápice vegetativo e os traços foliares e outros feixes plagiá tropos na região nodal.
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Morfologicamente, eles sao diferentes, porque os feixes axó
tropos têm wna estrutura perfeitamente bem definida e uniforme, mesmo na
reg1ao nodal, ao passo que os traços foliares têm estruturas variáveis e
nao apresentam os grandes vasos pontuados de metaxilema.
Cronologicamente, eles são diferentes, pois os traços foliares e outras ramificações plagiótropas somente se formam quando a
idade
dos feixes já está na maturidade.
Fisiologicamente eles sao diferentes porque a função dos fei:_
xes axótropos é promover a translocação e a distribuição dos materiais mi
nerais e orgânicos em todos os Órgãos da planta, função essa desempenhada
através das suas inúmeras ramificações e conexões. Os traços foliares, no
entanto, têm a função exclusiva e, frequentemente transitória, de apenas
translocar, e não distribuir, os materiais que vão da folha para os feixes
axótropos e vice-versa. Quando cai uma folha, o traço foliar deixa de fun
cionar, mas os feixes axótropos centrais continuam funcionais.
define o traço foliar (rastro foliar) como
QUER (1953)
um feixe condutor que sai da folha e penetra no caule, mantendo-se isolado
em wna extensão mais ou menos longa. Por esta definição, somente o trecho
que vai da folha até a primeira ramificação, dentro do colmo, é o traço fo
liar (Fig. 13).
ESAU (� cit.) cita a definição de Hanstein (1858),

para

traço foliar: "Pode considerar-se que um traço se estende desde a base de
uma folha até onde se reune corrpletamente com outra parte do sistema vascu
lar do eixo." E, após considerações sobre trabalhos de inúmeros autores ,
ela conclui-: "Por conseguinte ., a designação do sistema vascular do eixo co

mo um sistema de traços foliares deve ser utilizada com precaução. (... )."

A título de ilustração, já que o assunto está bem discutido,
ê interessante observar as Figs. 5 e 23, que nnstram como os métodos con vencionais de anatomia vegetal podem conduzir os observadores a interpret�
çoes erroneas.
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7,4,

Vascularização dos primórdios radiculares
Uma observação correta de TANIMOID (�. cit.), é a de

que

"parece não ha.ver conexão direta dos feixes fibrovasculares entre a
gema
nodaZ. e as raÍ.zes desenvolvidas na banda radicular'. ". Realmente, não há es

sa conexao direta (Figs. 12 e 17).

A única referência ã arquitetura da vascularização dos pri mórdios radiculares, encontrada na literatura é a de Bremekamp (1914), ci
tado por DILLEWIJN (1952). Esse autor observou que "os feixes vascuZ.arés,

no colmo da cana-de-açúcar, antes de se dirigirem para os primórdios radi

cuZ.ares, ramificam-se, anastomosam-se e convergem para o centro do primór

dio."

A interpretação de Bremekamp não é correta, porque os feixes
que se dirigem para os primórdios são ramificações dos cordões periféricos
os quais não tenninam nessas ramificações, mas atravessam verticalmente a
periferia, por baixo dos primórdios radiculares (Figs. 15, 17 e 24).
Outros autores (MORELAND e FLINf, 1942; DILlEWIJN, 1952; ME_I
CALFE, 1960) transcrevem e repetem as observações e afinnativas de ARTSrn
WAGER �- cit.) sobre a anatomia da cana-de-açúcar •

7.5,

...
Outras gram1neas

Embora este trabalho trate exclusivamente da arquitetura no
dal da cana-de-açúcar, é interessante lançar uma vista sobre as pesquisas
já realizadas em outras gramíneas. Elas poderão trazer algum subsídio pa
ra observações comparativas. Já que diversas gramíneas estudadas mostram
certas semelhanças estruturais com a cana-de-açúcar, um exame desses traba
lhos seria, naturalmente, de valor elucidativo.
ESAU (1959, 1974) infonna que a distribuição dos feixes fi -
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brovasculares no parênquima fundamental de Saccharwn, Zea� Bambusa e Sor
ghwn, tem similaridades, mas não acrescenta detalhes, sendo presumível que
essa conclusão seja oriunda de suas próprias observações.

7,5,l,

Plexo nodal

BUGNON (�. cit.) estudou a anatomia da região nodal das gr�
míneas, tendo trabalhado com Oryza sativa L. e Poa pratensis L., nas quais
procurou interpretar as estruturas fibrovasculares.
Ele cita as três hipóteses dos botânicos mais antigos, sobre
a origem dos feixes transversais do nó do colmo das gramíneas. Essa ori gemera atribuída:
1 9) a uma ramificação local dos feixes longitudinai�;
2 9) ao prolongamento ramificado de feixes de gemas axilares
ou de raízes adventícias;
39) a uma diferenciação independente da dos outros sistemas
fasciculares.
A primeira hipótese, segundo relata BUQ.JON (�. cit.),
era
conhecida desde 1831, e citada por Unger (1840), este, por sua vez, citado
por Mohl (1858), Schleiden (1861), Guillaud (1868), e Mangin (1882).
A segunda hipótese teve um contraditor em Mangin (�. cit.).
Seus trabalhos concluíram pela negativa da origem dos feixes transversais
a partir dos feixes de raízes adventícias.
Falkenberg (1876), citado por BUGNON (�. cit.), fazia derivar o plexo nodal das ramificações dos feixes _das gemas. Mas, ainda,
o
próprio Mangin (�. cit.), e Strasburger (1891), apud BUGNON (�. cit.)
observaram que pode existir o plexo nodal em nós desprovidos de gema.
A terceira hipótese era defendida por �1ohl (�. cit.) e por
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Guillaud (�. cit.). O primeiro autor admitia a existência de lilil meriste
ma secundário independente, do qual derivariam os feixes transversais,
e
o segundo admitia a existência de lilil perimeristema, do qual derivariam a
queles feixes.
BUGNON (�. cit.), procurando esclarecer as dúvidas dessas
três hipóteses, chegou ã conclusão de que "é por uma rrrudança. brus<:!q ., de di
reção dos feixes longitudinais de traço foliar ., no curso de sua diferenci!:!._
ção para baixo ., que se formam ., nos nós dos colmos das gramíneas ., esses fef:_
xes transversais ., sem relacionamento com as gemas axilares."

KUMAZAl\TA (1961), estudando a anatomia de Zea mays L., denomi
nou plexo nodal ã rede de feixes horizontais do nó.
Ele verificou que os feixes verticais amadurecem primeiro na
reg1ao central do nó, e esse amadurecimento prossegue para a periferia, em
um mesmo nível transversal; e que a iniciação de cordões procambiais, que
vão dar origem ao plexo nodal, ocorre, no tecido meristemático fundamental,
no estágio em que os elementos do -protoxilema dos feixes verticais ·do cen
tro do colmo, já estão maduros. Neste estágio, os "jeixes · subperijéricos
compostos" (cordões periféricos) já possuem floema maduro.
Este autor considera o plexo nodal independente dos feixes
verticais, e afirma que as eventuais conexões, entre esses feixes e o ple
xo, sao purament� acidentais.
KUMAZAWA �- cit.) descobriu, pois, a origem dos feixes
transversais, a partir de lilil promeristema especial, desenvolvido depois da
formação inicial dos feixes verticais (fase de prot?xilema). Constatou as
conexoes desses feixes com os verticais, mas não dE?;5cobriu que essas eram
conexões naturais, pelas quais esses feixes transversais iriam, ao amadure
cerem, se transformar nas ramificações plagiótropas-dos feixes axótropos .
Como MJisés, viu a terra prometida, mas não chegou a conhecê-la.
E, realmente, admirável, e chega mesmo, a emocionar, o ex
traordinário espírito de investigação científica daqueles botânicos de há
mais de 150 anos passados. Sem os recursos altamente sofisticados
oue
existem hoje, elaboraram eles as três hipóteses que acabam de ser discuti-
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das. A primeira delas está confinnada, nesta pesquisa. E profundamente
lamentável que o nome do seu autor tenha desaparecido na escuridão dos tem
pos. · A segtmda mostrou-se errônea, mas a terceira foi confirmada
pelas
pesquisas de KUMA.ZAWA (�. cit.) , não sendo, no entanto, corretamente in terpretada pelo seu autor.
Os defensores da terceira hipótese, no século passado, Mohl
(�. cit.) e Guillaud (�. cit.), estavam no caminho certo. A arquitetura
nodal do colmo da cana-de-açúcar, evidenciada nesta pesquisa, confinna a
terceira hipótese, éoordenada com a primeira.
BUGNON (�. cit.), procurando esclarecer a origem dos feixes
transversais da região nodal, não foi feliz, concluindo erroneamente, que
os feixes se curvam bruscamente, ao entrarem no nó. Cinco anos depois, seu
contemporâneo ARTSGIWAGER (1925) incorreu no mesmo equívoco, ao estudar a
anatomia nodal da cana-de-açúcar.
Os autores posteriores a BUGNON (�. cit.) já têm lllila idéia
mais aproximada da estrutura nodal. do colmo das gramíneas. HITGI e SHAR MAN (1971) citam as palavras de Arber (1930), a qual disse o seguinte:
"O ponto de vista de que a presença de wn plexo nadai e

pendente das gemas axilares ou das ra-Ízes, nã.o tem sentido. (. :. ).

de

E tam

bém não tem sentido o ponto de vista de que o plexo nodal é formado
por
feixes que se curvam para dentro do nó, simplesmente ''por não poder encon
trar espaço para seguir em frente, no seu curso (de BUGNON, �- cít.)."

"Os cordões horizontais farmam conexões com os feixes princi

pa1.-s que vao entrar na próxima folha., e também com os feixes menor_(!s,
vao permanecer no colmo, e suprir o próximo internódio."

que

Por essa citação, vê-se que Arber (�- cit.) já tinha lllila vi
sao r::ns esclarecida da estrutura nodal do colmo das gramíneas.
HITCH e SHARMAN (�- cit.) estudaram a arquitetura vascular
de gramíneas festucoideas, com especial referência ao plexo nodal.
Embora a organização vascular das festucoideas seja diferen-
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te daquela das panicoideas, a que pertence a cana-de-açúcar (ESAU, 1959
1974) é interessante comentar aqui o modelo da estruturação do plexo nodal
que esses autores conceberam para aquelas gramíneas (Fig. 25, N).
A idéia fundamental desses autores é a de que um traço fo
liar, saindo de uma folha, desce verticalmente, atê encontrar-se com o tra
ço da�. situada na mesma ortóstica. Nesse ponto, o traço da folha infe
rior impede a continuação do curso do traço descendente. Por isso,
este
se bifurca em dois ramos descendentes. A este traço, os autores denomina
ram "traço obstruído", e ao da� f�lha, "traço obstruente".
Essa interpretação, de que o feixe descendente nao pôde pro�
seguir no seu curso por ter sido obstruído pelo da folha inferior e,
por
isso, bifurcou-se, é idêntico à de BUGNON (9P_. cit.). A Única diferença é
a de que este autor afirma que o traço foliar "curva-se bruscamente",
ao
encontrar um obstáculo. E a interpretação de BUGNON (op. cit.) já foi con
testada, inclusive por HITGI e SHARMAN (�. cit.), quando dizem:
'Wós nunca vimos traços que se curvem abruptamente e sigam ho

rizontalmente, para dentro da região nodal."

No entanto, o argumento-da existência do obstáculo é o mesmo,
tanto para BUGNON (�. cit.), que o usa para a curvatura do feixe, corno pa
ra HITO-I e SHARMAN (�. cit.) que o usam, para a bifurcação do traço fo
liar descendente.
Acrescentam, estes autores:
"Todos os cordões, que descem, terminam por se unir com

ou

tros, formando cordões que se bifurcam, ou que ligam um feixe com outro."

Esta descrição, embora se trate de festucoideas e não de pa
nicoideas, faz visualizar a estrutura:ção dos feixes centrais ramificados
da região nodal do colmo da cana-de-açúcar:
Os feixes que descem ramificam-se plagiotropicamente, cujas
ramificações se bifurcam, várias vezes, ou se anastornosam com outros.
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Fig. 25 - Modelo da arquitetura vascular nodál das festucoideas: conjunto dos sete principais feixes
(em negro) de quatro prbnordios foliares, incluindo os dois plexos mais novos, em vista in
terna do colmo "desenrolado". À direita, estão representados todos os feixes possíveis do
plexo. No centro, algumas irregularidades encontradas. OD - traço obstruído; OG - Traço
obstruente. Feixes do plexo nodal: L - feixe em alça; B - feixe de ligação; An - anastomo
se da parte superior do plexo (HITGI e SHARMAN, 1971).
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Os mesmos autores acrescentam:
''As panicoideas provavelmente possuem um plexo nodal da mes

ma natureza que as festucoideas.

Se isto for verdade ., entretanto ., é impro

vável que esse plexo nodal se assemelhe ao descrito aqui., porque essas gr�

mineas mostram um número de caracter{sticas notavelmente diferentes dxs das
festucoideas."
o traço da

#-

Esse raciocínio, de que

l.Uil

traço foliar "desce até encontrar

folha da mesma ortóstica., sendo a{ "obstr:u{do" pelo traço da

referida folha"., além de ser artificial é contraditório, pois a diferencia

ção desses feixes é acrópeta e não basípeta.

O esquema proposto por HITrn e SHARMAN (�- cit.) para o pl�
xo nodal das festucoideas não parece, pois, convincente (Fig. 25) .
. Na realidade, o plexo nodal do colmo da cana-de-açúcar nada
se assemelha ao proposto por esses autores.
BELL (1976) estudou o sistema vascular de Lolium multiflorum
Larn., gramínea festucoidea, distinguindo, na sua região nodal, o plexo pe
riférico e o plexo nodal. Diz ele:
''No plexo periférico., encontram-se feixes difusos., nas
re
giões externas às dos traços foliares. Estes., quando vêm da folha., atra vessam a região d.o plexo periférico."

''A regiã� dos feixes difusos não é clara.

tos de agregados de pequenos ramos de traços foliares.

Eles sao campos -

Eles

incorporam

porções de feixes nodais., internamente ., e de raizes nodais., externamente."

Não é fácil comparar essa descrição da estrutura nodal · de
uma festucoidea com a encontrada nesta pesquisa, na cana-de-açúcar. Entre
tanto, admitindo, para efeito de discussão, que haja homoiogia entre "as
fazer
_/'i2ixes �ifusós" e o sistema periférico da cana-de-açúcar, podem-se
as seguintes consi<l,erações:
O que o_autor descreve como "feixes difusos" do plexo perifê
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rico, devem ser os feixes dos cordões periféricos. Esses feixes têm estru
turas IIU1ito variáveis e não são distribuídos uniformemente, em secção
transversal. Daí, provavelmente, a denominação de "feixes difusos"
que
lhes deu o autor.
A interpretação de que esses "feixes difusos" "são compostos
de agregados de pequenos ramos de traços foliares", e que eles "incorporam

porções.de feixes nodais, internamente, e de raizes nodais, externamente",

dá para perceber que ele está se referindo aos cordões plurifasciculados
do sistema periférico.

O plexo periférico, de BEIJ., (�. cit.), nao seria, pois, na
da mais que o conjunto das anastomoses do sistema de cordões periféricos
entre si e com os demais feixes axótropos, adicionado das extremidades das
outras ramificações plagiótropas dos demais feixes axótropos.
Quanto ao plexo nodal, BELL (�. cit.) não o discute nem o
descreve, considerando que o mesmo já fora suficientemente estudado
por
HITQ-I e SHARMAN (�. cit.).
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Sistemas fibrovasculares

ARTSGIWAGER (�. cit.) identificou, na cana-de-açúcar, o sis
terna periférico e o sistema central.
Esses dois sistemas de ARTGIWAGER correspondem exatamente
aos identificados nesta pesquisa. Ele, entretanto, não conseguiu estabel�
cer a identidade individual dos elementos desses dois sistemas, nem as re
lações anatômicas e arquiteturais existentes entre eles.
KUMAZAWA (�. cit.) identificou em Zea,mays, dois sistemas
fibrovasculares, "além dos traços foliares": o sistema externo, localizado
na periferia do sistema vascular; e o "sistema interno", formado por "fei
xes compostos", situados na região subperifêrica do· sistema vascular. Ele
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afinna que esses dois sistemas nao sao conectados entre si.
E bom lembrar que esse autor considera todos os feixes axó tropas centrais, em Zea, como traços foliares. E que o conjunto
desses
"traços foliares" não faz parte dos dois sistemas por ele identificados
Embora se trate de Zea mays, que pode apresentar semelhanças
estruturais com a cana-de-açúcar (ESAU, �- cit.), convém fazer
algumas
considerações comparativas, com base nas descrições de KUMAZAWA.
Assim, o conjuntó dos traços foliares, de KUMA.ZAWA,correspo!!_
de exatamente ao .sistema central
de .ARrSGIWAGER, e também ao sistema cen tral identificado nesta pesquisa.
Os dois sistemas de KUMAZ.AWA correspondem ao sistema perifé
rico de ARTSGIWAGER e também ao sistema periférico aqui identificado,
na
cana-de-açúcar.
O sistema externo de KUMAZ.AWA corresponde exatamente aos fei_
xes univasais mais externamente localizados nos cordões plurifasciculados
do sistema periférico aqui descrito.
O sistema interno, que, segundo esse autor, é fomado
por
"feixes compostos", corresponde ao conjunto dos feixes não ,'UÍlivasais, dé
estrutura variada, dos cordões do sistema periférico, aqui identificado
identificados
I<lJMftíZAWA afirma que os dois sistemas por ele
nao sao conectados entre si, o que não foi verificado em cana-de-açúcar

7,7,

Número de feixes fibrovasculares que atravessam a região nodal

O teste_!, aplicado às médias dos feixes que entram e dos
que saem da região nodal, revelou não existir diferença significativa en
tre os números de feixes dos internódios inferior e superior, respectiva mente (v. ítens 3.2.7 e 4.2.7).
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ARTSCHWAGER (�. cit.) encontrou no internódio da var. "Lui siana Purple" ("Black Oieribon") , 127 5 feixes.
TANIMJTO (�. cit.), em trabalho mais meticuloso, em 10 va riedades, conclui que "as contagens para diferentes secções transversais

da var. H39-3633 estiveram na faixa de 932 a 1384, com a média de 1198; to

mando os valores médios para as 10 variedades, as contagens variaram
de
11
1105 a· 1334, com wna média geral de 1219 ( ... ).
"Por conseguinte, o nwrie

ro médio de feixes nos internódios

ra as ZO variedades comerciais."

da

cana-de-açúcar parece ser o mesmo P!:!:.

Os dados desses autores permitem avaliar a ordem de grandeza
do nwnero de feixes que percorrem o colmo e dá urna idéia da extrema compl�
xidade da rede fibrovascular nodal, formada por esses feixes e seus milha
res de intrincadas ramificações plagiôtropas.
contagens de TANIMJTO revelam uma faixa muito ampla (932
a 1384) para a mesma variedade, atingindo, a diferença entre o menor e o
.
maior nwnero de feixes, um valor superior a 32% do valor maior.
As

-

TANIMOTO nao especificou se a variaçao encontrada na var. H
39-3633 foi entre internôdiossucessivos ou em medidas casualizadas. E pr�
vâvel que entre dois internódios sucessivos, a diferença seja muito peque
na e, mesmo, insignificante, como ocorreu nas contagens feitas nos internô
dios vizinhos do nó+ 10-Kuijper, aqui relatadas.
Considerando que centenas de feixes entram na regiao nodal e
aí terminam, produzindo traços foliares terminais, ê de se preswnir
que
esses feixes são substituídos por ramificações axótropas daqueles que se
bifurcam ao penetrarem na região nodal. Um dos ramos de cada wna dessas
bifurcações passaria para o internódio seguinte, substituindo aqueles que
terminam no nó. Daí, a uniformidade dos números de feixes abaixo e acima
dos nós.
Os resultados de TANIM.'.)TO e as contagens feitas neste traba
lho apresentam aparentemente urna divergência que so poderá ser esclarecida
por wn estudo estatístico especial.

92

8,

CONCLUSAO
PARTE II

Na região nodal do colmo da cana-de-açúcar (Fig. 26), os fei
xes fibrovasculares se dispõem em dois sistemas axótropos - sistema perifê
rico e sistema central - enredados por uma trama de feixes plagiótropos
denominada plexo nodal.
Os feixes do sistema periférico sao agregados, por suas bai
nhas esclerenquimáticas, em cordões plurifasciculados, que se ramificam e
se conectam entre si e com os do sistema central.
Os feixes do sistema central são isolados e se apresentam em
quatro categorias:
ramificar;

a) feixes não ramificados - atravessam a região nodal sem se

b) feixes ramificados - atravessam a região nodal, ramifican
do-se nela, a diversas alturas, produzindo-ramos plagiótropos;
c) topos de feixes axótropos que terminam na região
com as extremidades ramificadas;

nodal,

d) feixes ramificados ou_nao, que sao ramos axótropos de fei
xes bifurcados na base da rede nodal.

i

nmrrrn

·Fig. 26 - Esquema da Arquitetura Fibrovascular da Região Nodal do Colmo da Cana-de-Açúcar. Sistema Peri
férico: -cordões axótropos plurifasciculados;OJIDtraços foliares periféricos; � traços
gemares periféricos; lllD traços radiculares. Sistema Central:(IJJ]feixes axótropos centrais
ramificados;
feixes axótropos bifurcados; @aXD<J feixes axotropos centrais não ramifica dos. Plexo nodal: � traços foliares centrais latemiis e terminais; � traços gemares
e
centrais; �''\\® conexões entre feixes centrais; - conexões entre feixes periféricos e
centrais. (Original).
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O plexo nodal é wna intrincada trama fonnada pelos ramos pl�
giótropos dos feixes ortótropos dos dois sistemas, na qual se distinguem
os seguintes elementos:

8,1,

No sistema periférico
A- Traços foliares periféricos, que vão constituir o xilema das
pequenas nervuras da bainha;
B- traços gemares periféricos, que vao constituir o sistema fibro
vascular periférico da gema germinante;

e-

tràços radiculares, que vão constituir o sistema dos grandes
vasos pontuados da raiz nova;

D- ramos de conexão entre feixes do mesmo sistema e entre feixes
dos dois sistemas, e-que também se ramificam.

8,2,

No sistema central
A- Traços foliares centi;ais, que vao constituir o xilema das grag_
des nervuras da bainha, e que sao de dois tipos:
a) traços foliares laterais, originados de ramificações late rais dos feixes centrais;
b) traços foliares tenninais, que se originam na extremidades
ramificada do topo dos feixes axótropos que terminam na re
gião nodal.
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B- traços gemares centrais, que vao constituir o sistema fibrovas
cular central da gema germinante;

e-

ramos de conexão entre feixes axótropos do mesmo sistema, e e!!:_
tre feixes plagiótropos, incluindo os traços gemares centrais.

.

Essa é a disposi ção arquitetônica do conjunto dos feixes fi- brovásculares que atravessam e se distribuem na região nodal do colmo da
cana-de-açúcar.
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