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NOTA INTRODUTÓRIA 

Os capítulos desta Dissertação estão organizados em uma seqüência 

cronológica e topológica, iniciando com uma Introdução geral, a qual enfatiza os 

primeiros estudos (Século XIX) e dos últimos 50 anos referentes ao espessamento 

primário em monocotiledôneas – ensaio histórico. Os capítulos I, II e III obedecem à 

ordem topológica, raiz, caule e folha enfatizando os tecidos: endoderme e periciclo.  

A introdução geral aborda as diferentes faces e denominações relacionadas 

ao espessamento primário, discutidas por diversos autores desde século XIX. O 

texto mostra ainda, que o principal termo atribuído a este tecido é o MEP (Meristema 

de Espessamento Primário). Muitos autores acreditam que o MEP promove a 

formação de tecidos vasculares (função centrípeta) e, também, a formação de parte 

do córtex (função centrífuga) levando ao espessamento dos sistemas caulinares. 

Porém, conforme sugerido em trabalho recente, o tecido meristemático que parece 

ser único, denominado de MEP, na realidade, é composto por dois importantes 

tecidos, endoderme e o periciclo, ambos em fase meristemática, que atuam na 

formação do córtex (endoderme) e do cilindro vascular (periciclo), levando ao 

espessamento do órgão. Além da função meristemática, mostra-se também, que a 

endoderme e o periciclo estão presentes na raiz, no caule e nas folhas. 

Assim, os capítulos I, II e III mostram como estão atuando a endoderme e 

periciclo nos órgão raiz, caule e folha, respectivamente. O capítulo IV apresenta a 

mina encontrada nas espécies Floscopa glabrata e Commelina diffusa (espécie não 

incluída nos estudos relacionados à anatomia da endoderme e periciclo). 

O objetivo do presente estudo foi analisar a atividade da endoderme e do 

periciclo na raiz de Commelina erecta, Dichorisandra tyrsiflora, Floscopa glabrata, 
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Tradescantia spathacea e Tradescantia zebrina, assim como, a participação desses 

tecidos no espessamento primário ou apenas no estabelecimento dos tecidos 

primários em caules destas cinco espécies. 
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O Espessamento Primário em Monocotiledôneas: ensaio histórico. 

A atividade meristemática no caule de monocotiledôneas, responsável pelo 

seu espessamento primário, vem sendo alvo de diversos estudos desde o século 

XIX. Porém, devido a sua versatilidade e a sua grande importância na participação 

do desenvolvimento do corpo primário de monocotiledôneas, há uma grande 

diversidade de interpretações e, conseqüentemente, diversas denominações para 

explicar esse espessamento.  

Assim, a presença de uma zona meristemática nos limites entre o cilindro 

vascular e o córtex, em monocotiledôneas, tem sido reconhecida por muitos autores 

e recebeu desde o século XIX várias denominações, demonstrado na tabela 1 que 

apresenta um resumo em ordem cronológica de diferentes denominações dadas a 

essa região, em diversas famílias e espécies de Monocotiledôneas. Guillaud [36] se 

refere a este tecido como “périméristème”. Da mesma maneira, Mangin [44] notou a 

presença de um tecido meristemático no limite do cilindro vascular o qual dava 

origem às raízes adventícias, denominando-o de “couche dictyogéne” (camada 

geradora de raiz). Segundo este mesmo autor, este tecido especial se comportava 

de maneiras diferentes entre as monocotiledôneas.  

Desta forma, Mangin [44] estabeleceu quatro grupos diferentes, um para cada 

tipo de atividade apresentado por este tecido meristemático. No primeiro grupo que 

compreenderiam as monocotiledôneas herbáceas, esse meristema seria 

responsável pela formação de raízes adventícias e pela formação de plexos 

vasculares periféricos no cilindro vascular, permanecendo ativo até a formação da 

raiz. No segundo grupo, que ocorreria em apenas algumas herbáceas, este 

meristema permaneceria ativo após a formação da raiz, contribuindo para a 
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formação do corpo da planta; poderia permanecer ativo por algum tempo ou, até 

mesmo, durante toda a vida da planta. Ao terceiro grupo pertenceriam plantas 

arbustivas, cuja ação deste meristema seria complementada, e depois substituída, 

por um meristema de espessamento secundário. Ao quarto e ultimo grupo 

pertenceriam as palmeiras, nas quais a camada geradora de raiz dá origem a vários 

feixes vasculares dispersos no cilindro vascular e depois cessa a atividade. 

Nos últimos 50 anos, o espessamento primário de monocotiledôneas tem sido 

atribuído a um meristema denominado por diversos autores de meristema de 

espessamento primário (MEP = PTM - Primary Thickening Meristem) [5, 13, 16-22, 

24, 25, 35, 54, 55, 57, 58, 67-69, 84].  

Apesar do MEP ser atribuído, principalmente, às monocotiledôneas, alguns 

autores reportaram sua presença em diferentes grupos de plantas. Em 

Licopodiophyta é discutida a presença do MEP em Isoetes ardicola [39] e em 

Nathorstianella [40]. Em Gimnospermas é relatado para Cycadales [67] e, em 

Eudicotiledôneas, o MEP é descrito em Bougainville spectabilis [69]. 

Mais recentemente, Bell [8] menciona a presença de um tecido na interface 

entre o córtex e o cilindro central, como sendo de particular interesse e que, em 

muitas monocotiledôneas, seria potencialmente meristemático.  

Rudall [58] em seu trabalho de revisão, concluiu e afirmou que o MEP ocorre 

em todas as monocotiledôneas, sendo encontrado na região do periciclo e que este 

mesmo meristema é responsável pelo espessamento primário do caule, pela 

formação de raízes adventícias e pela formação de ligações da vascularização entre 

raiz e caule e caule e folha. Menezes et al [49] não apenas negam, completamente, 

a existência do MEP como ainda reconhecem dois tecidos como responsáveis pelo 
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espessamento primário em monocotiledônea: o periciclo e a endoderme, ambos com 

atividade meristemática simulando um único meristema. 

Gifford e Bayer [35] atribuem ao MEP, a formação de raízes adventícias e 

parte do córtex no caule de Cyperus esculentus considerando ser MEP, nesta 

espécie, a camada translúcida que aparece em secções transversais e longitudinais. 

Esta mesma camada foi descrita como “camada lúcida” por vários pesquisadores 

[41, 58, 61, 65]. Menezes et al [49] demonstraram que esta camada é resultante da 

endoderme com atividade meristemática, nos rizomas, e é translúcida antes que 

suas células formem paredes secundárias lignificadas, constituindo o córtex interno. 

A essas camadas Menezes et al [49] denominaram de derivadas da endoderme 

meristemática, abreviadamente, DEM . 

DeMason [19], afirmou que a atividade do MEP é típica em 

monocotiledôneas, especialmente nas que apresentam sistema caulinar espesso e 

compacto, ou em espécies nas quais a disposição foliar ocorre em rosetas. Além 

deste caráter morfológico, em seus trabalhos anteriores com Allium cepa, DeMason 

[16-18] afirmou que este meristema apresenta uma zona de células tangencialmente 

achatadas entre o córtex e o cilindro vascular que coram com grande intensidade 

devido ao grande potencial meristemático. Ao acompanhar o desenvolvimento de 

Allium cepa, DeMason [16] verificou que no sexto mês, células na região do MEP 

(entre o córtex e o cilindro vascular) tinham se diferenciado em parênquima, em uma 

rede de tecidos vasculares e ainda, em uma fileira de células espessadas no meio 

da faixa meristemática, denominada pela autora de “camada endodermóide” a 2,5 

mm acima da base da planta.  

Ao estudar a relação entre o MEP e o MES (Meristema de Espessamento 

Secundário) em Yucca, Diggle e DeMason [21, 24, 25], concluíram que o meristema 
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é, desde o ápice, contínuo ao longo de toda planta e que o MEP é precursor do 

MES. Segundo estes autores, o MEP produz células bidirecionalmente (atividade 

centrípeta e centrífuga) por divisões periclinais e também está associado à produção 

de feixes axiais primários e traços foliares. Segundo Menezes et al [49] esta é a 

mais uma evidência de se estar diante de dois meristemas: a endoderme 

meristemática formando parênquima cortical centrifugamente e o periciclo formando 

tecido vascular centripetamente. Exatamente como afirmavam os pesquisadores do 

século XIX, sempre atribuindo os tecidos vasculares do caule e as raízes adventícias 

como de origem do periciclo que por sua vez, seria de origem procambial e que todo 

córtex teria origem do meristema fundamental. Por outro lado, os feixes “primários” 

(além dos traços foliares) foram verificados por Menezes [46, 47] em Velloziaceae 

como sendo de origem de procâmbio. Além do mais, a autora demonstra que traços 

foliares seriam formados por protoxilema e metaxilema, protofloema e metafloema e 

que os outros feixes seriam os feixes caulinares formados, unicamente, de 

metaxilema e metafloema. 

Portanto, segundo diferentes autores, o MEP pode ter função somente 

centrífuga (só forma parte do córtex) como em Cyperus esculentus [35]; função 

somente centrípeta (forma somente tecido vascular) ou pode ter atividade centrípeta 

e centrífuga; estas duas últimas atividades, como demonstra Rudall [58] em seu 

trabalho de revisão citando vários autores, entre eles, Diggle e DeMason [21, 24, 

25]. 

Segundo Rodrigues e Estelita [55], em Cyperus giganteus, o parênquima 

cortical interno, as raízes adventícias, a endoderme, o periciclo e feixes vasculares 

anfivasais são originados do MEP. Porém, para a maioria dos autores [26, 33, 36, 

44, 47, 49] desde o século XIX, a origem do periciclo e da endoderme se dá, 
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respectivamente, a partir do procâmbio e do meristema fundamental e, formam, 

respectivamente, o cilindro vascular e o córtex.  

Com relação às raízes, apesar de vários autores desde o século XIX 

demonstraram em suas representações anatômicas camadas radiadas no córtex, 

como por exemplo, Troll [74] (pág. 325) cuja primeira edição é de 1897 e em Van 

Tieghem em 1898 [79], foi Williams [81] o pioneiro a demonstrar que estas camadas 

são resultantes de uma endoderme com atividade meristemática. O autor se refere a 

“células cambiais”. Segundo este mesmo autor, nas plantas vasculares, a 

endoderme é responsável pela origem dos tecidos primários do córtex (ou de parte 

do córtex) das raízes, originando células em disposição radiada. Este estudo foi 

realizado em raízes de 74 famílias de Monocotiledôneas, 105 de Dicotiledôneas, 5 

de Gimnospermas e 11 de Pteridófitas. Os resultados mostraram que em todos os 

casos, exceto para algumas pteridófitas, a endoderme pelo autor denominada com 

atividade cambial, originou tecidos entre a endoderme e a hipoderme (camada mais 

interna e mais externa do córtex, respectivamente).  

Os estudos de Williams [81] foram bem referendados por Van Fleet [77], que 

sugere como sinonímia para endoderme com atividade cambial, o termo pró-

endoderme utilizado por Hurst (1956 apud Van Fleet 76). Menezes et al [49] optam 

pelo termo “endoderme com atividade merismática”, utilizando a denominação de 

“inicial endodérmica” quando ela se encontra em fase de divisão. Recentemente, 

estudos de pesquisadores da genética molecular do desenvolvimento atribuíram à 

endoderme da raiz o termo: inicial endodérmica (“endodermal initial”). Este termo 

foi adotado devido à capacidade de divisão da endoderme para formar camadas 

radiadas no córtex, pela presença de dois genes que regulam este mecanismo, o 

gene SCARECROW e o gene SHORT- ROOT [15, 23, 34, 63]. Além disso, estudos 
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recentes [15] com genes homólogos SHR e SCR em arroz (Oryza sp.) sugerem que 

este mecanismo é evolutivamente conservado, dando uma plausível explicação do 

porquê de todas as plantas apresentarem uma única camada na endoderme. 

O termo endoderme meristemática também foi utilizado para raiz por Mello-

de-Pinna e Menezes [45], em estudo que revelou que a raiz de Ianthopappus 

corimbosus (Asteraceae), apresenta córtex radiado. Machado et al [43] fizeram o 

mesmo com relação à Smallanthus sonchifolius (Asteraceae) e Alonso et al [1], para 

Canna edulis e Alves e Menezes [4] em Scleria (Cyperaceae). 

Em trabalhos recentes, o termo proendoderme foi usado para raízes por 

Mueller [51] e Seago Júnior et al [64]. Este último trabalho refere-se à pró-

endoderme como sendo a camada mais interna, resultante de divisões periclinais 

das células do córtex de Hydrocharis morsus-ranae. 

Van Fleet [75] apresentou uma relação da distribuição da endoderme em 

caule de 17 famílias de monocotiledôneas. Entre as famílias estudadas, a das 

Commelinaceae, incluindo as seguintes espécies: Tradescantia crassula, T. áureo-

striata. T.reflexa, T. fluminensis, Zebrina pendula, Commelina virginica e Rhoeo 

discolor. 

Recentemente Pizzolato [54] atribuiu ao MEP o aumento do diâmetro do disco 

no caule e também a sua contribuição na formação de tecidos vasculares caulinares 

e traços foliares em Tradescantia zebrina (Commelinaceae). Neste trabalho o autor 

demonstrou a presença de endoderme e, o tecido adjacente a ela, formando novos 

feixes, é por ele denominado MEP. Por outro lado, Alves et al [3] , na espécie Rhoeo 

spathacea demonstraram, ser este tecido meristemático, na realidade, o periciclo, 

adjacente a uma endoderme com estrias de Caspary. 
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Um problema em relação à endoderme é a dificuldade que os pesquisadores 

têm para notarem a presença deste tecido em caule e folha. Em raiz, evidenciá-la é 

simples, pois, em geral, a presença de estrias de Caspary torna a endoderme 

perfeitamente visível e qualquer livro texto sempre demonstra essa presença em 

raízes. Van Fleet [77] em sua revisão deixa claro que através de testes 

histoquímicos a endoderme é perceptível em caule e folhas. De acordo com este 

autor, na raiz e em caules subterrâneos a endoderme pode ser caracterizada pela 

presença de estrias de Caspary, células suberificadas, presença de substâncias 

fenólicas, cristais ou com depósito unilateral de celulose; em caules aéreos, o 

mesmo autor demonstra que, em geral, estrias de Caspary e/ou bainha amilífera é 

que são mais comuns.  

Em folhas, Van Fleet [77] demonstra a presença de endoderme com estrias 

de Caspary em folhas de Poaceae e Cyperaceae, mas Menezes et al [48] 

demonstram a presença de estrias de Caspary em pecíolos e lâminas foliares em 

Pteridófitas, Gimnospermas, Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas. Esau [26] (p. - 

441) com base nos trabalhos de Van Fleet afirma que “a bainha do feixe da folha 

das angiospermas é a endoderme”. 

Para Van Fleet [77], o mais importante é reconhecer que a endoderme é a 

camada mais interna do córtex da raiz, do caule, e da folha e também a camada 

mais interna do mesofilo na lamina foliar. Na realidade, Van Fleet [77] define a 

endoderme mais pela sua função do que por sua característica anatômica. Holm [37] 

descreveu a anatomia de folhas de seis gêneros de Rubiaceae, onde quatro 

espécies de Galium tinham endoderme com estrias de Caspary em estruturas 

aéreas, isto é, no caule e na folha.  
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Lersten [42] concluiu em sua revisão que, apesar da distribuição de 

endoderme com estrias de Caspary em caule e na folha ser irregular entre as 

plantas vasculares, ela ocorre. Em Pteridófitas é encontrada também em rizomas e 

fronde; em caule de Gimnospermas, segundo esse autor, é ausente, mas presente 

em folhas de algumas coníferas, fato observado, recentemente, por Wu [83] em 

Pinus bungeana. Takeda [70] demonstra a presença de em Cycas e Podocarpus.  

Para Lersten em angiospermas herbáceas a endoderme aparece no caule, 

mas é pouco comum em folhas. Para Van Fleet [77] como já foi visto e para 

Menezes et al [49], a endoderme está sempre presente como a camada mais interna 

do córtex da raiz, do caule, do pecíolo da folha e, também, como a camada mais 

interna do mesofilo da lâmina foliar. Ainda segundo Menezes [47] e Menezes et al 

[49] todos os tecidos primários que estão na raiz estão no caule e estão nas folhas 

com uma perfeita continuidade entre raiz e caule, e entre caule e folha. Menezes et 

al [49] demonstraram, também, a presença de células resultantes de uma 

endoderme com atividade meristemática em folhas de Echinodorus paniculatus.  

A continuidade entre a endoderme do caule e a endoderme da folha foi 

demonstrada por Menezes [47] em estudos do deslocamento do traço foliar do 

interior do cilindro vascular, até a folha. A autora verificou que o traço, ao ultrapassar 

a endoderme do caule, atravessa o córtex envolvido por essa endoderme indo 

constituir a endoderme da própria folha. A autora demonstra também que o mesofilo 

da folha é o próprio córtex caulinar modificado. Como já foi visto, neste mesmo 

trabalho a autora demonstra que o procâmbio forma dois tipos de feixes: traços 

foliares, os únicos que possuem protoxilema e protofloema (além de metaxilema e 

metafloema) e feixes caulinares (os que são formados unicamente de metaxilema e 

metafloema). Em trabalho aceito para publicação [2] as autoras demonstraram que o 
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periciclo, além de tecido gerador de feixes vasculares em continuidade ao 

procâmbio, forma unicamente feixes caulinares, isto é, constituídos de metaxilema e 

metafloema. O periciclo é definido por Menezes et al [49] como a camada geradora 

de tecidos vasculares em continuidade à atividade do procâmbio. 

Vieira et al [80] reconheceram que a bainha do feixe em folhas de Cryptochloa 

capillata, Raddia brasilienses e Pharus lappulaceus (Poaceae: Bambusoideae) é a 

endoderme por ser a camada mais interna do córtex. 

Tomlinson [72] descreve o limite interno do córtex no caule de 

Commelinaceae como uma camada distinta de células parenquimáticas unisseriadas 

com depósito de amido, esclarecendo ser esta camada comumente descrita como a 

endoderme, porém a falta de estrias de Caspay torna o termo endoderme para ele 

conflitante, chamando-a de “camada endodermóide”, embora reconheça que outras 

famílias possam apresentar endoderme verdadeira.  

Apesar da diferente abordagem, estudos genéticos [34, 50] mostram também 

a presença da endoderme no caule e no que os autores chamam de bainha do feixe 

da folha em Arabidopsis thaliana. Estes trabalhos demonstraram que a endoderme 

no caule é essencial para a percepção da gravidade, uma vez que, amiloplastos são 

encontrados na camada mais interna do córtex [59, 60] e, esta camada é a 

endoderme, também chamada de bainha amilífera. 
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Tabela 1. Ensaio histórico do século XIX ao XXI – Diferentes denominações para a região entre o 
córtex e o cilindro central. 

Autor Família /Espécies estudadas 
Nome dado pelo autor à região localizada entre o córtex e o 

cilindro vascular 

SCHACHT 1852 
[62] 

Pandanus e Dracaena 

“Cambium ring” – (anel cambial). 
 

Segundo SCHACHT entre a medula e o córtex de todas as plantas vasculares, são 
encontradas células em divisão. Ele denominou esta região de “cambium ring” – 
(anel cambial), este anel lignificado é encontrado em monocotiledôneas que 
apresentam um espessamento considerável do caule, como Pandanus e 
Dracaena. 

 

(SANIO 1864 
apud [44]) 

Dracena 

 
“Verdickungring” – (Anel de espessamento) 

 
Relata em Dracena a existência de uma região como um tecido divisor ou ainda 
anel de espessamento, formando feixes centripetamente– em alemão –
Verdickungring. 

 

GUILLAUD 
1878 [36] 

Cannaceae 
Commelinaceae (Tradescantia 

virginica) 
Convallariaceae 

 
“Périméristème”- (Perimeristema) 

 
Estabeleceu que no caule de todas as monocotiledoneas, ocorre uma zona 
geradora que aparece entre os limites do córtex e cilindro central. Em Tradescantia 
virginica a bainha é freqüentemente envolvida, por fora, por 10-15 células 
produzidas pelas divisões tangenciais realizadas pelo périméristème e até mesmo 
dispostos radialmente. 

 

MANGIN 1882 
[44] 

 

Várias famílias Asphodelaceae, 
Iridaceae, Ruscaceae e 

Araceae 

 
“Couche dictyogéne” – (Camada geradora de raiz) 

 
Notou a presença de um tecido meristemático o qual originaria raízes adventícias, 
e que se localizava na periferia do cilindro vascular. Este tecido foi denominado por 
este autor de “couche dictyogéne”. Segundo este mesmo autor, este tecido 
especial se comportava de maneiras diferentes entre as monocotiledôneas. 

 

PETERSEN 
1892-1893 apud 

[69] 
Várias famílias 

 
“Intermediate zone” – (Zona intermediária) 

“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 
 

Em 1892 este autor referiu-se à região meristemática encontrada entre o córtex e o 
cilindro vascular como Zona intemediária. 
Em 1893 apesar da grande maioria dos pesquisadores do século XIX não terem 
mencionado, PETERSEN foi o primeiro autor a se referir a um meristema de 
espessamento primário. 

 

VAN TIEGHEM 
1897 [78] 

Araceae 

 
“Zone génératice” – (Zona geradora) 

 
Em seu trabalho com anatomia de Araceae, encontrou uma zona geradora de 
feixes denominada por ele de “zone génératice”, a qual ocupa a periferia do caule e 
esta é circundada pela endoderme. 

 
CHEADLE 1937 

[13] 

Liliaceae, Amarylidaceae 
 

 
“Cambial zone” – (Zona cambial). 

 
De acordo com o autor, o corpo secundário é composto por tecidos produzidos por 
uma camada periférica ou uma camada de células meristemáticas. De acordo com 
CHEADLE (1937) o espessamento secundário no caule é ocasionado por uma 
“zona cambial”. Porém, segundo o mesmo autor não é possível determinar qual é a 
região que origina esta zona: se, é a camada interna do córtex ou o  periciclo. 

 

CHAKRAVERT 
(1938) 

[12] 
Curcuma longa 

 
“Fugacius cambium” – (Câmbio temporário) 

 

A atividade cambial é limitada a uma região muito curta da sua parte apical, esta 

região ele a denominou como “Fugacius cambium”. 

 

BALL 1941 
[5] 

Pheonix canariensis 
 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
Quase meio século após PETERSEN (1893), foi um dos pioneiros nas últimas 
décadas a usar o termo Meristema de Espessamento Primário (MEP); ele concluiu 
que no crescimento das palmeiras o MEP contribui primeiro para o aumento do 
diâmetro do caule e depois para a altura do mesmo. 
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KRAUSS 1948 
[41] 

 
Ananas comosus 

“Dictyogenous layer” - .(Camada geradora de raíz) 
 

Encontrou uma região meristemática entre o córtex e o estelo, a qual denominou 
de camada dictiogênica– “dictyogenous layer”.citando MANGIN. 

VAN FLEET 
1950 
[76] 

 

 
“Parenchyma-Vascular Boundary” – Parênquima vascular  

 
Com estudos bioquímicos Van Fleet demonstra que a endoderme está presente 
em órgãos aéreos, como caule e folha. 

 

TOMLINSON & 
ZIMMERMAN 

(1969) 
[73] 

 

Arecaceae 

 
“Cap meristem” – (Meristema em calota). 

 
Referindo ao ápice das palmeiras, os autores denominaram esta região como 
meristema em calota “cap meristem”. Segundo o autor o MEP localiza-se 
imediatamente abaixo da calota. Menezes por sua vez admite que o meristema em 
calota nada mais é que as DEM e que portanto internamente a elas estaria o 
periciclo. 

 

BENDIXEN 
(1973) [9] 

Cyperus esculentus 
Estabelece que as raízes são originadas no periciclo. 

 

DEMASON 
1979 – 1983 

[16-19] 
Allium cepa 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de espessamento primário) 

 
Afirma que este meristema apresenta uma zona de células tangencialmente 
achatadas entre o córtex e o cilindro vascular que coram com grande intensidade 
devido ao grande potencial meristemático. Ao acompanhar o desenvolvimento de 
Allium cepa, DeMason [16, 17] verificou que no sexto mês, células na região do 
MEP (entre o córtex e o cilindro vascular) tinham se diferenciado em uma camada 
por ela denominada endodermóide (parênquima espessado) e em uma rede de 
tecidos vasculares a 2,5 mm acima da base da planta [16-18] 

 
 

 
BELL 1980 

[8] 
Alpinea speciosa 

 
Não apresentou nomes 

 
Este autor menciona a presença de um tecido na interface, entre o córtex e o 
cilindro central, como sendo de particular interesse e, em muitas 
monocotiledôneas, seria potencialmente meristemático. 

 

 
WILLS et al. 
1980  [82] 

Cyperus esculentus 
 

Relata que raízes de Cyperus são originadas na endoderme. 

 
DIGGLE 1983 

[24, 25] 

Yucca whipplei, 
 
 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
Encontraram que em Yucca whipplei,tanto a formação de raiz como a formação de 
feixes vasculares secundários ocorrem no Meristema de espessamento secundário 
(MES), visto que o MEP é o local de produção de feixes vasculares primários e 
traços foliares, embora a transição entre estes dois meristemas seja gradual. 
Diggle e DeMason concluem que estes dois meristemas são ontogeneticamente 
idênticos. 

 

RUDALL 1984 
[56] 

Iridaceae 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
Conclui que em células da junção entre o córtex e o cilindro vascular são sempre 
potencialmente meristemáticas, assim como, a região do MEP próxmo ao ápice do 
caule e o local de iniciação de primórdios radiculares.  

RUDALL 1991 
[58] 

Revisão 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
A revisão sobre o Espessamento primário e secundário em caule de 
Monocotilêdoneas realizada por RUDALL em 1991 demonstra que diversos 
autores admitem que o Meristema de espessamento primário (MEP) corresponde à 
região do periciclo. 

 

GIFFORD & 
BAYER 1995 

[35] 

Cyperus esculentus 
(Cyperaceae),. 

 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
O MEP pode ter função somente centrífuga (só forma parte do córtex) como é o 
que o autor admite em Cyperus esculentus. 
Com certeza, segundo Menezes et al [49] ele estaria falando das DEM. Na 
ausência de estria de Caspary, esta camada é chamada pelo autor de 
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endodermóide. O preciso local de origem do primórdio de raiz no Mep de Cyperus 
esculentos segundo o autor é na camada lúcida. Em níveis inferiores do cormo em 
desenvolvimento, as paredes das células da camada interna do MEP são mais 
espessas do que aquelas das outras células. E isto pode ser interpretada como 
endoderme. 

RODRIGUES & 
ESTELITA 2002 

[55] 

Cyperus giganteus 
(Cyperaceae), 

 
“Primary Thickening Meristem” – (Meristema de Espessamento Primário) 

 
Em Cyperus giganteus, como em outras monocotiledôneas, a partir do 
promeristema do rizoma diferenciam-se a protoderme, o procâmbio e o meristema 
fundamental e, ainda, o meristema de espessamento primário (MEP). Este último 
dá origem ao parênquima cortical interno, endoderme, periciclo e feixes vasculares 
anfivasais, os quais se formam também a partir do procâmbio. Após a 
diferenciação do corpo primário, apenas o periciclo permanece em divisão, 
formando um sistema vascular desalinhado, onde os elementos de vaso são mais 
curtos e mais ramificados do que aqueles do crescimento primário. Esta mudança 
de atividade do periciclo caracteriza o crescimento secundário, cujo meristema de 
espessamento (MES) é o próprio periciclo. 

 

MENEZES 2005 
[49] 

Cephalostemon riedelianus 
(Rapataceae), Cyperus 

papyrus, Lagenocarpus rigidus, 
L. junciformis (Cyperaceae), 

Echinodorus paniculatus 
(Alismataceae) 

Zingiber officinale 
(Zingiberaceae). 

Endoderme e Periciclo 
 

Apresentou uma nova interpretação para explicar o espessamento primário em 
monocotiledôneas. Esse espessamento primário resulta da atividade do periciclo 
ou do periciclo associado à endoderme com atividade meristemática em 
substituição à idéia da presença de MEP. 

PIZZOLATO 
2006 
[54] 

Tradescantia zebrina 
(Commelinaceae) 

Primary Thickening Meristem – (Meristema de Espessamento Primário) 
 
Próximo ao ápice o espessamento do órgão, bem como, a formação de traços 
foliares é dada pelo PTM. 
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Considerações gerais sobre a família Commelinaceae Mirbel 

Commelinaceae é um grupo bem definido com 41 gêneros e 650 

espécies [14, 27-30, 32]. Entretanto, a filogenia não é bem sustentada tendo 

sido feita com apenas um marcador molecular e, além disso, os autores não 

apresentam em nenhum momento árvores de consenso [28]. 

Commelinaceae está dividida em duas subfamílias: Cartonematoideae e 

Commelinoideae. A subfamília Commelinoideae está dividida em duas tribos 

monofiléticas Commelinae e Tradescantiae. Commelinae apresenta dois 

gêneros do presente estudo: Commelina erecta L., e Floscopa glabrata (Kunth) 

Hassk.; as espécies Dichorisandra tyrsiflora (Aubl.) Standl., Tradescantia 

spathacea Swartz e Tradescantia zebrina Hort. Ex Loud. pertencem à tribo 

Tradescantiae [28]. 

A família tem seus representantes conhecidos pelo nome vulgar de 

“trapoeraba” e caracteriza-se por diversos aspectos incluindo uma bainha da 

folha fechada, lâmina foliar suculenta, flores trímeras com pétalas e sépalas 

distintas, caules herbáceos, às vezes suculentos, e comumente rizomatosos [7, 

14, 28-30, 32, 38, 72]. Os gêneros são tropicais, subtropicais e diversos 

gêneros se estendem a regiões temperadas. A maior diversidade está na 

África, onde, somente em Madagascar encontra-se, aproximadamente, metade 

dos gêneros e 40% das espécies [31]. 

Há uma divisão natural entre os taxa do Velho e Novo Mundo. As sete 

subtribos da tribo Tradescantieae (sensu Faden e Hunt [32]) são 

completamente confinadas no Leste ou Oeste do hemisfério, embora a tribo 

Commelineae seja encontrada principalmente na África e na Ásia. Somente 
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seis gêneros (Aneilema, Buforrestia, Commelina, Floscopa, Murdania e Pollia) 

têm espécies nos dois hemisférios [27]. 

O maior gênero é Commelina (230 spp.) seguido de Tradescantia (60 

spp.), Aneilema (60 spp.), Murdannia (45 spp.) e Callisia (20 spp.) [38]. 

 

Habitat: 

Esta família possui ampla tolerância ecológica, podendo assim colonizar 

diversos ambientes. Segundo Evans et al [28], os gêneros Commelina, 

Floscopa e Tradescantia são plantas de habitat abertos e Dichorisandra 

apresenta hábito florestal. No Brasil ocorrem 13 gêneros nativos, Aneilema, 

Buforrestia, Callisia, Commelina, Dichorisandra, Floscopa, Geogenanthus 

Gibasis, Murdannia, Sirderasis, Tinantia, Tradescantia (=Campelia, Rhoeo, 

Setcreasea, Zebrina e Tripogandra), abrangendo cerca de 60 espécies [66]. 

 

Importância econômica da família 

A importância econômica da família está no fato de algumas espécies 

serem plantas invasoras, outras terem utilização ornamental e algumas 

possuírem potencialidades medicinais [53]. Em áreas agrícolas, estas plantas 

provocam prejuízos econômicos causados pela concorrência por nutrientes, 

água e luz. Possuem alto teor de água no caule, o que pode dificultar, em 

muito, a colheita dos grãos devido ao mofo e, ainda, podem hospedar insetos 

que prejudicam o pleno desenvolvimento da lavoura [52]. As plantas que mais 

infestam as colheitas pertencem ao gênero Commelina. 
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Caracteres anatômicos estudados. 

Os caracteres anatômicos têm sido considerados esporadicamente. 

Brückner [11] examinou em um amplo estudo a anatomia de folhas, mas 

apenas encontrou caracteres estomáticos para serem utilizados para a 

subdivisão da família. Tomlinson em 1966 [71] checou a distribuição dos tipos 

de tricomas e caracteres anatômicos de folhas em gêneros de grupos informais 

introduzidos por Brenan [10] e encontrou somente uma congruência parcial. 

Faden e Hunt [32] dividiram a família em duas subfamílias Cartonematoideae e 

Commelinoideae baseado, principalmente, nas diferenças dos padrões de 

distribuição dos canais de ráfides e na presença e ausência de tricomas 

glandulares. A circunscrição da Cartonematoideae foi recentemente suportada 

por Baker et al [6]. A subdivisão sugerida por Faden e Hunt [32] da grande 

subfamília Commelinideae é baseada, principalmente, na organização dos 

complexos estomáticos e na estrutura da exina do pólen. Mais recentemente, 

Evans et al [27] comparou dois cladogramas gerados por seqüência de rbcL e 

um cladograma com dados morfológicos e anatômicos. 
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Objetivo Geral 

Existem poucos relatos sobre a anatomia de órgãos vegetativos de 

Commelinaceae. O objetivo deste trabalho é analisar anatomicamente os 

órgãos vegetativos das seguintes espécies: Commelina erecta, Dichorisandra 

tyrsiflora, Floscopa glabrata, Tradescantia spathacea e Tradescantia zebrina. 

Assim, pretende-se verificar-se-á se na família Commelinaceae também podem 

ser encontrados mais elementos que corroborem com o postulado de Menezes 

et al [49] em que o espessamento primário em monocotiledôneas resulta da 

atividade do periciclo associado à endoderme com atividade meristemática em 

substituição à idéia da presença de MEP. Tais objetivos admitem-se alcançar 

estudando os meristemas apicais do caule através do entendimento de que a 

planta é uma unidade, conforme postulado pelas autoras acima. Além disso, 

demonstrar a presença desses tecidos (endoderme e periciclo) nos diferentes 

órgãos vegetativos.  
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Locais de coleta  

As coletas foram realizadas em dois locais. O primeiro local foi no 

Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais (19 18’53,9’’ S; 

43 35’47,9’’W), situada na Cadeia do Espinhaço, entre os municípios de 

Santana do Riacho e Conceição de Mato Dentro. O segundo local foi nos 

jardins do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(23 33’45,24’’S; 46 43’54,71’’W). 

 

Exemplares coletados 

Local Serra do Cipó Instituto de Biociências (USP) 

Espécies 

Commelina erecta L. Tradescantia spathacea Sw. 

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk Tradescantia zebrina Hort. Ex Loud. 

 Dichorisandra tyrsiflora (Aubl.) Standl 

 

Procedimentos 

Os procedimentos serão descritos em cada capítulo. 
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ENDODERME COM ATIVIDADE MERISTEMÁTICA EM RAÍZES DE CINCO 
ESPÉCIES DE COMMELINACEAE.  

Resumo  

Este trabalho tem por objetivo mostrar a atividade meristemática da endoderme em 

raízes de cinco espécies de Commelinaceae (Commelina erecta. Floscopa glabrata, 

Dichorisandra tyrsiflora, Tradescantia spathacea e T. zebrina). Nas cinco espécies foi 

observado que na raiz as iniciais endodérmicas sofrem diversas divisões periclinais e 

dão origem às camadas radiadas de células do córtex. Observou-se ainda, que o 

cessar dessas divisões nem sempre ocorre simultaneamente em todas as células 

iniciais, pois, quando ocorre a diferenciação, células que sofreram uma última divisão 

aparecem ao lado de células que não apresentaram essa divisão. A geração de 

células pela endoderme pode ser verificada através da observação das células 

subseqüentes à mesma. Estas células subseqüentes estão dispostas em fileiras 

radiadas, onde é possível observar que existe uma progressão do tamanho celular do 

menor (adjacente à endoderme) para o maior (mais distante da endoderme). Estas 

fileiras de células que são resultantes da endoderme foram denominadas de derivadas 

da endoderme meristemática (DEM). 

 

Abstract  

The aim of this work is to show the meristematic activity of the endodermis in roots of 

five species of Commelinaceae (Commelina erecta, Floscopa glabrata, Dichorisandra 

tyrsiflora, Tradescantia spathacea e T. zebrina). In all species was observed the initial 

endodermis suffered several periclinal divisions, originating the radiate layers of the 

cortex cells. In addition, these divisions does not stop simultaneously in all initial cells 

because, when differentiation occurs, cells that had a last division apears beside cells 

that have not divide yet. The generation of cells by the endodermis can be verified 

observing its subsequent cells. These subsequent cells are disposed as rows and in a 

radiate pattern where is possible to observe a progression in cell size, that is, the cells 

become greater as the distance from the endodermis increases. These rows of cells 

are derived from the endodermis and are called derivatives of the meristematic 

endodermis (DME). 
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Introdução 

Desde o século XIX até o momento, é sabido por diversos autores [6, 12, 

22, 24-26, 32] que o córtex na raiz é originado do meristema fundamental e a 

camada mais interna do córtex é a endoderme [12, 13, 26]. A endoderme é 

reconhecida por muitos autores principalmente por seus diferentes estágios de 

diferenciação, os quais regulam importantes processos fisiológicos que 

ocorrem entre o córtex e o sistema vascular da raiz [9, 12, 13, 20, 43].  

Os estágios de diferenciação variam em relação ao desenvolvimento da 

raiz e o número de estágios reconhecidos varia de acordo com os autores. 

Para Lux e Luxová [20] ocorrem três estágios de diferenciação na endoderme, 

porém, para esses autores, estes estágios são específicos para cada espécie. 

No estágio I (primary endodermis), a endoderme apresenta estrias de Caspary, 

formando uma contínua rede ao redor do cilindro vascular que funciona como 

uma barreira, evitando o movimento apoplástico de solutos e prevenindo o 

influxo de íons do cilindro vascular para o córtex, fato também referido por 

Enstone et al [9] e Peterson et al [29]. O estágio II (secondary endodermis), Lux 

e Luxová [20] afirmam que neste estágio ocorre em regiões mais 

desenvolvidas; nesta porção a endoderme encontra-se impregnada de 

suberina, formando lamelas nas superfícies internas de suas paredes, 

geralmente incluindo a área ocupada pela estria de Caspary.  

Por outro lado, diferentemente da estria de Caspary, a lamela de 

suberina não é formada em todas as células da endoderme, pois, algumas 

células próximas aos pólos de protoxilema não desenvolvem essa lamela, 

sendo chamadas de células de passagem. Quando há estrias de Caspary, as 
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células de passagem são as únicas que mantêm as estrias após o 

espessamento das células endodérmicas. A lamela de suberina forma uma 

cobertura hidrofóbica no entorno das células (exceto nas regiões ocupadas por 

plasmodesmas), evitando a entrada de patógenos. No estágio III (tertiary 

endodermis), a celulose é depositada assimetricamente assegurando um maior 

suporte mecânico para raiz [9, 20].  

Além de formar uma barreira fisiológica, a endoderme possui outra 

importantíssima função não percebida pelos autores de livros de texto: a 

formação de parte ou de todo córtex das raízes de diversas plantas. Embora 

desde o século XIX, muitos autores tenham apresentado figuras mostrando em 

seus trabalhos que o córtex das raízes é formado por células com disposição 

radiada, sem apresentar qualquer explicação [12, 13, 22, 24, 42, 44], somente 

nos últimos 50 anos é que essa disposição foi atribuída a uma atividade 

meristemática da endoderme [26, 45] ou de uma pró-endoderme [37-39, 43]. O 

primeiro autor a mencionar e explicar essa função foi Williams [45] em estudos 

com raízes. As raízes analisadas pelo autor compreendiam três grandes 

grupos: Angiospermas, Gimnospermas e Pteridófitas. Estes estudos revelaram 

que a disposição radiada das células do córtex é devida à atividade centrífuga 

da endoderme. De acordo com Williams [45], a endoderme, nas plantas 

vasculares comporta-se como um câmbio e é responsável pela origem dos 

tecidos primários do córtex (ou de parte do córtex) das raízes, originando 

células em disposição radiada. Baseado nos estudos de Hurst (1956 apud Van 

Fleet [43]), Van Fleet [43] sugere como sinonímia para endoderme com 

atividade cambial o termo pró-endoderme. 
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Segundo Williams [45], a capacidade meristemática da endoderme foi 

verificada em regiões próximas ao meristema apical e nesta região a célula do 

meristema fundamental divide-se para formar a endoderme e outra célula filha; 

as células da futura endoderme, por ele denominada como “células cambiais” 

sofrem divisões periclinais dando origem às células do córtex. Posteriormente, 

outros autores se referem ao mesmo processo e diversas denominações foram 

atribuídas a esta camada de células conforme mostrado na tabela 2. 

Tabela 2. Nomes atribuídos à endoderme ou às células que a formam. 

Autor Nome atribuído Espécies 

Williams [45] Células cambiais 
74 espécies Monocotiledôneas; 
105 espécies de Dicotiledôneas; 

11 espécies de Pteridófitas e 5 espécies 
de Gimnospermas. 

Van Fleet [43] Proendoderme Não mencionado 

Mueller [27] Proendoderme Trifolium pratense (Fabaceae). 

Seago Jr. et al [37] Proendoderme Hydrocharis morsus-ranae  

Seago e Sholey [39] Proendoderme 

 

Typha glauca e 

 Typha angustifolia 

Seago et al [38] Proendoderme Pontederia cordata 

Di Laurenzio et al [7] Inicial endodérmica Arabidopsis thaliana 

Scheres et al [35] Inicial endodérmica Arabidopsis thaliana 

Melo-de-Pinna e Menezes [25] Endoderme meristemática 
 

Richterago sp (Mutisieae-Asteraceae). 

Menezes et al [26] Inicial endodérmica 

 

Cyperus papyrus, Cephalostemon 

riedelianus e Lagenocarpus rigidus. 
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Menezes et al [26] foram as primeiras a demonstrar que a atividade 

meristemática da endoderme está presente não apenas na raiz, mas também, 

no caule e na folha.  

Melo-de-Pinna e Menezes [25], Menezes et al [26] e Alves e Menezes [1] 

optaram pelo termo “endoderme com atividade meristemática”, utilizando a 

denominação de “inicial endodérmica” quando ela se encontra em fase de 

divisão. É importante salientar que essas autoras deram essa denominação, 

desconhecendo, totalmente na ocasião, os trabalhos de genética molecular [7, 

14, 19, 28, 35] que usavam a mesma denominação. 

Os estudos de pesquisadores da genética molecular do desenvolvimento 

atribuíram à endoderme da raiz o termo: inicial endodérmica (“endodermal 

initial”) [7, 14, 19, 28, 35]. Este termo foi adotado devido à capacidade de 

divisão da endoderme, pela presença de dois genes que regulam este 

mecanismo, o gene SCARECROW (SCR) e o gene SHORT- ROOT (SHR) [5, 

7, 14, 35]. Além disso, estudos recentes [5] com genes homólogos SHR e SCR 

em arroz (Oryza sp.) sugerem que este mecanismo é evolutivamente 

conservado, dando uma plausível explicação do porque de todas as plantas 

apresentarem uma única camada na endoderme. 
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Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar não apenas a atividade 

meristemática da endoderme na raiz das espécies de Commelinaceae aqui 

estudadas, mas também, as modificações que as iniciais apresentam após 

pararem de se dividir. 
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Materiais e Métodos 

Estas amostras foram fixadas em FAA (formaldeído 37%, ácido acético 

glacial, etanol 50% 1:1 18 v/v) [16], ou em Karnovisky por 24 horas, seguindo-

se de desidratação em série etílica até a deposição de material em etanol 50%.  

O estudo do sistema radicular foi realizado a partir de cortes histológicos 

longitudinais e transversais obtidos à mão, utilizando lâmina de barbear, e 

através de micrótomo rotativo.  

Os cortes à mão foram corados com azul de astra e safranina ou ainda 

safrablau (Bukatsch 1972 apud Kraus e Arduim 17) e, posteriormente, 

montados em lâminas histológicas com glicerina líquida 50%.  

Para obtenção dos cortes em micrótomo rotativo, o material foi incluído 

em parafina segundo a metodologia descrita por Sass [34], Johansen [16] ou 

Kraus e Arduim [17] ou em historresina [17]. Para inclusão em parafina, o 

material foi previamente desidratado em série butanólica terciária [16, 34]. A 

inclusão por historresina seguiu o procedimento indicado pelo fabricante 

(Leica). Nos cortes seriados em parafina foram testadas as colorações azul de 

astra e safranina (Bukatsch 1972 apud Kraus & Arduim [17]). A montagem das 

lâminas histológicas realizou-se com Bálsamo do Canadá. Os cortes em 

historresina foram corados com azul de toluidina. 
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Resultados 

Em regiões próximas do ápice da raiz de Commelina erecta (Fig. 1.1A e D) é 

possível perceber o córtex radiado, constituído por derivadas da endoderme com 

atividade meristemática. Na Fig. 1.1D observam-se as iniciais endodérmicas e que as 

células radiadas aumentam de tamanho à medida que se afastam da inicial. Nos 

tecidos já diferenciados (Fig. 1.1B-C e E- F) percebe-se uma epiderme unisseriada 

com paredes espessadas, assim como, as células do córtex externo (interno à 

hipoderme) e a endoderme com células espessadas com reforço em U. Todo o córtex 

interno e o intermediário se originam da endoderme.  

Em Dichorisandra tyrsiflora se observa a epiderme e a hipoderme unisseriadas 

(Fig. 1.2A-C, E) e também o córtex ainda com características radiadas (Fig. 1.2C, E-

G) mesmo em regiões mais diferenciadas. A utilização de fluorescência destaca bem 

a endoderme e a hipoderme na Fig 1.2B, e a endoderme e a medula na Fig. 1.2H. Ao 

que tudo indica, (Fig. 1.3A-D), a protoderme e o meristema fundamental se originam 

da mesma inicial do centro quiescente da mesma espécie. 

Em Floscopa glabrata também é possível ver a presença de córtex radiado 

originado da inicial endodérmica (Fig. 1.4A-F). O destaque (Fig 1.4D) mostra uma 

célula da endoderme que não sofreu a mesma divisão das duas células 

endodérmicas contíguas a ela. Na mesma espécie é possível ver a origem 

independente da protoderme e do meristema fundamental (Fig. 1.5A-C). Pode-se 

perceber que este seria o momento em que surgiu a inicial endodérmica (Fig. 1.5D). 

A espécie Tradescantia spathacea também apresenta as derivadas da 

endoderme meristemática (Fig 1.6A-D), sendo que na Fig. 1.6D observa-se a 

endoderme já diferenciada, com reforço em U e que também apresenta células que 

não sofreram uma última divisão, como as contíguas, antes de sofrer diferenciação 
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(Fig. 1.6D). Esta espécie apresenta velame (Fig. 1.6A), melhor demonstrado nas Fig. 

1.7A-G. Nesta espécie a protoderme se divide (Fig. 1.7A-D), originando duas a três 

camadas de células; o destaque da Fig. 1.7D mostra a protoderme e suas 

resultantes, melhor observadas nas Fig. 1.7E-G, indicadas pelas setas. Nas regiões 

mais maduras, a camada externa do velame sofre divisões anticlinais originando 

células menores que constituem o epivelame, que apresenta pêlos absorventes. É 

possível ver a textura semelhante entre as células do epivelame e as demais células 

do velame (Fig. 1.7E-G) e a coincidência entre as células de várias fileiras. Na 

espécie Tradescantia zebrina (Fig. 1.8A-G) observa-se, também, a atividade 

meristemática da endoderme, a epiderme, a hipoderme unisseriadas e o córtex 

externo com várias fileiras de células espessadas. É importante observar o 

desencontro entre as células da endoderme que passaram por mais uma divisão 

antes de sofrerem diferenciação (Fig. 1.8F, G). Em seções longitudinais do ápice 

radicular (Fig. 1.9A-D) é possível notar que, aparentemente, a protoderme e o 

meristema fundamental têm a mesma origem. Observa-se, também, a célula do 

meristema fundamental que dá origem à inicial endodérmica (Fig. 1.9B, D).  
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Discussão 

As espécies Commelina erecta, Dichorisandra tyrsiflora, Floscopa glabrata, 

Tradescantia spathacea e T. zebrina possuem raízes do tipo adventício, as quais são 

encontradas em todas as plantas vasculares podendo formar-se em diversos pontos 

e, ainda, podem ocorrer no nível dos nós em associação com gemas axilares [11], 

como ocorre nas espécies aqui estudadas. Em monocotilêdoneas, de acordo com 

Holttum [15] as raízes do tipo adventício surgem na região nodal de plantas que não 

apresentam espessamento secundário.  

O meristema apical das espécies analisadas é protegido pela coifa, a qual é 

originada do caliptrôgenio. Acima da coifa, encontram-se as iniciais, organizadas em 

um meristema do tipo fechado, como ocorre em Zea mays [32], onde cada região é 

formada por um grupo diferente de iniciais, como se observa em D. tyrsiflora, F. 

glabrata e T. spathacea, embora em T. zebrina aparentemente o meristema 

fundamental e a protoderme tenham sido originadas das mesmas iniciais. No ápice 

radicular do tipo fechado ocorrem três grupos de células iniciais: um para o cilindro 

central, um para o córtex e outro para a coifa podendo a epiderme ter origem das 

iniciais do córtex ou da coifa [12] com o que concorda Esau [10]. Clowes [4], 

analisando o ápice radicular de diversas Angiospermas, demonstrou que em 

Tradescantia virginiana o ápice radicular é do tipo fechado. Ainda de acordo com este 

autor, o meristema do tipo fechado está altamente relacionado com a radiação das 

células do córtex. Outra característica importante do meristema apical do tipo fechado 

é que as células derivadas deste meristema convergem para um ponto comum [41]. 

A epiderme unisseriada encontrada nas espécies analisadas origina-se da 

protoderme e atua como tecido de revestimento. No entanto, em T. spathacea ocorre 

um velame. 
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A presença de pêlos radiculares foi constatada somente em D. tyrsiflora e T. 

spathacea; a presença desses pêlos promove uma maior área de absorção para as 

raízes, facilitando a entrada de solutos [2]. Além da presença dos pêlos, o velame 

encontrado em T. spathacea, é formado a partir de divisões periclinais da epiderme e 

é encontrado em diversas Monocotiledôneas aéreas, como orquídeas, bromélias, 

aráceas epífitas e Monocotiledôneas terrestres (Amaryllidaceae, Iridaceae, 

Orchidaceae, Velloziaceae, etc; Menezes informação pessoal). O velame oferece 

proteção e reduz a perda de água [2, 30]. De acordo com Segecin e Scatena [40] as 

raízes adventícias externas de Tillandsia crocata, T. gardneri, T. geminiflora, T. 

linearis, T. streptocarpa, T. stricta e T. recurvata apresentam velame que promove 

proteção mecânica e evita a transpiração excessiva, auxiliando a sobrevivência 

dessas plantas em ambientes extremos. É interessante verificar o que já foi descrito 

para outras famílias, como por exemplo, em Bromeliaceae [30] onde, após a 

formação das camadas de células do velame, a camada externa sofre divisões 

anticlinais, originando o epivelame.  

Já na região cortical encontra-se a hipoderme que se origina a partir do 

meristema fundamental. Muitos autores adotam a terminologia exoderme, por ser a 

camada mais externa do córtex e por poder apresentar estrias de Caspary, ou ainda, 

possuir uma ou mais células em espessura. Para Enstone et al [9] e Ma et al [21], a 

exoderme é um tipo especial de hipoderme que possui estrias de Caspary. Neste 

trabalho foi adotada a palavra hipoderme, por ela ser a camada mais externa do 

córtex, na raiz, no caule e também, na camada mais externa do mesofilo da folha, 

independente da presença de estrias ou espessamentos. Nas espécies analisadas a 

hipoderme é do tipo uniforme e unisseriada; o mesmo tipo encontrado em espécie 

como Zea mays [18]. Abaixo da hipoderme, o córtex externo também possui sua 

origem diretamente do meristema fundamental. 
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O que chama muito a atenção nas raízes de todas as espécies estudadas é a 

radiação das células do córtex interno, encontrado nas espécies analisadas, devida à 

capacidade meristemática da endoderme. Isto também foi observado por diversos 

outros autores ao longo dos anos, por exemplo, Williams [45] verificou que o córtex 

de diversas espécies era formado por uma camada com atividade cambial, adjacente 

ao pleroma, a qual mais tarde transformar-se-ia em endoderme. A fase meristemática 

da endoderme foi chamada por Hurst (1956 apud Van Fleet [43]) de “pró-endoderme”. 

Com base no trabalho de Hurst, Van Fleet [43] utilizou a mesma denominação pró-

endoderme, o que, para Menezes et al [26] representa uma inicial endodérmica. 

O mesmo autor, Van Fleet [43], propôs em seu trabalho uma hipótese 

histoquímica sobre a divisão aritimética da endoderme. Em seu trabalho, foi proposto 

que a endoderme possuía capacidade meristemática devida à presença de fenóis 

livres, naftóis e antróis nas células. Ainda, segundo este autor a divisão ocorre da 

seguinte maneira: a pró-endoderme divide-se em duas células, célula A e célula B. A 

célula B, mais externa, torna-se uma célula madura do córtex. A célula A, mais 

interna, permanece meristemática dando origem as outras células do córtex, 

conforme mostrado na representação esquemática da Fig.1.10. 

Estas fileiras de células são resultantes da endoderme com atividade 

meristemática e foram denominadas de derivadas da endoderme meristemática 

(DEM) por Menezes et al [26] em raízes de Cyperus papyrus, Cephalostemum 

riedelianus e Lagenocarpus rigidus. O mesmo padrão foi observado por Melo-de-

Pinna e Menezes [25] em raízes adventícias de Richterago Kuntze. 

Chama-se a atenção para o fato de as iniciais endodérmicas pararem de se 

dividir simultaneamente, mas é comum encontrar em todo o cilindro de células 

endodérmicas diferenciadas células que não sofreram uma última divisão situam-se 

entre as que sofreram mais uma divisão. 
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Acompanhando as células radiadas do córtex interno, em F. glabrata foi 

encontrado um aerênquima primeiramente parecendo meatos alargados. De acordo 

com Seago [36], este aerênquima é do tipo radial expansígeno (expansão do espaço 

intercelular, por divisão e alargamento de células, sem colapso ou morte celular). O 

mesmo tipo de aerênquima é encontrado em Commelinales, especificamente em 

Pontederiaceae nas espécies Pontederia cordata e Eichhornia crassipes [38]. Ainda 

de acordo com Seago [36], o aerênquima encontrado em F. glabrata em estágios 

mais desenvolvidos é do tipo tangencial lisígeno, do mesmo tipo que ocorre em 

espécies da família Cyperaceae [23]. A formação deste aerênquima se dá através do 

colapso celular o qual dará origem a uma lacuna. Fatores ambientais e o hábito 

anfíbio [31] de Floscopa glabrata, semelhante ao de Cyperus giganteus [33], podem 

ter promovido a formação de dois aerênquimas diferentes. Em julho de 2006 o 

córrego da Serra do Cipó onde a espécie foi coletada estava parcialmente seco e os 

indivíduos foram encontrados em solo úmido; em março de 2007 os mesmos 

indivíduos foram encontrados completamente imersos, sugerindo assim, uma 

explicação para a presença de diferentes aerênquimas. A presença do aerênquima é 

devida, principlamente, a pouca oferta de oxigênio em ambientes alagados [3]. 

A partir dos anos 90, estudos com marcadores moleculares vêm elucidando os 

mecanismos envolvidos na diferenciação da endoderme. Depois da descoberta dos 

genes SCARECROW (SCR) e SHORT-ROOT (SHR) foi proposta uma teoria para a 

formação das células do córtex na raiz. A participação destes dois genes é essencial 

para o que os autores [7, 35] chamaram de Inicial endodérmica sofra uma divisão 

anticlinal seguida de uma periclinal, dando origem à endoderme e a uma célula 

cortical [7]. Este mecanismo molecular foi descrito primeiramente para Arabdopsis 

thaliana, espécie que possui apenas uma camada de células do córtex. No entanto, a 
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formação de um córtex com inúmeras camadas, como as observadas neste trabalho, 

foi descrito por Nakajima et al [28] e Dolan [8].  

Segundo esses autores, a proteína SHORT-ROOT (SHR) que é sintetizada no 

estelo passa para as células adjacentes (endoderme), uma vez transportadas para 

endoderme (por mecanismo não conhecido) a proteína SHR se liga à proteína SCR 

formando um complexo ativo de transcrição, o qual fica retido na endoderme. Este 

complexo localizado no núcleo regula a produção de mais SCR, o que, por sua vez, 

captura mais proteína SHR [5, 7, 8]. Plantas que possuem menores quantidades do 

transcrito do gene SCARECROW, (proteína SCR) e uma constante produção de 

SHORT-ROOT (SHR), possuem SHR “livres”; esse excesso permite à proteína SHR 

passar através da endoderme. Esta expressão ectópica de SHR induz a formação de 

inúmeras camadas de endoderme [8, 28]. Isto poderia explicar a geração das DEM, 

descrita por Menezes et al. [26]. Porém, o experimento exemplificado acima não é 

sob condições naturais. 

Após a fase meristemática, as iniciais endodérmicas que constituem a camada 

mais interna do córtex, sofrem diferenciação apresentando ou estrias de Caspary ou 

ainda, espessamento que podem ser de diversas naturezas. Admite-se que o 

principal composto deste espessamento seja a suberina, como observado por Van 

Fleet [43], podendo ocorrer depósito de lignina e, ainda, de celulose. O depósito de 

suberina é conhecido como a fase secundária da endoderme. Vários estudiosos 

acreditam que a deposição de suberina na parede tangencial é uma forma de defesa 

contra patógenos [9]. 
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Fig. 1.1A-F - Seções transversais da raiz de Commelina erecta. As Fig 1.1A e D mostram a região 
próxima ao ápice envolvida pela coifa (Cf) com o córtex (Ct) radiado, as derivadas da endoderme 
meristemática (DEM) e as iniciais endodérmicas (Ie). Fig. 1.1B-C e E-F: região onde os tecidos 
primários estão completamente diferenciados, notando-se ainda uma epiderme (Ep) unisseriada e a 
hipoderme (Hp) unisseriada; abaixo dela 3 a 4 camadas de células corticais com paredes espessadas 
e o restante do córtex (Ct) com paredes primárias e a radiação de células bem marcadas, 
especialmente nas primeiras camadas do córtex interno. Ce- Córtex externo; En- Endoderme; Fl- 
Floema; Mx- Metaxilema; Pr- Periciclo; Px- Protoxilema. 
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Fig. 1.2A-H - Seções transversais da raiz de Dichorisandra tyrsiflora notando-se nas Fig. 1.2B e H em 
destaque, células da hipoderme (Hp) e da endoderme (En) e na Fig. 1.2H pela reação hemisulfato de 
Berberina exposta à fluorescência. Ct- Córtex; Ep- Epiderme; Fl- Floema; Mx- Metaxilema; Pr- 
Periciclo; Px- Protoxilema. 
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Fig. 1.3A-D – Seções longitudinais de raiz de Dichorisandra tyrsiflora destacando-se o centro 
quiescente (Cq) nas Fig. 1.3B e C. Cf- Coifa; Pa- Pêlo absorvente; Pt- Protoderme. 
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Fig. 1.4A-F – Seções longitudinal (Fig. 1.4A) e transversais (Fig. 1.4B-F) da raiz de Floscopa glabrata. 
Fig.1.4A seção longitudinal do ápice no qual se verificam a protoderme (Pt), a região correspondente a 
derivadas da endoderme meristemática (DEM) da Fig.1.4C, o procâmbio (Pc) e a coifa (Cf). Fig. 1.4B: 
aspecto geral de uma seção transversal região da raiz envolvida pela coifa. Fig. 1.4C: ampliação da Fig. 
1.4A: notando-se o córtex radiado com inicial endodérmica (Ie) e as derivadas da endoderme 
meristemática (DEM), observando-se espaços entre as células mais distantes das iniciais endodérmicas. 
Fig. 1.4D, 1.4D’, 1.4E e 1.4F: regiões com tecidos primários diferenciados, observando-se no detalhe da 
Fig. 1.4D’ a célula inicial endodérmica não dividida (cabeça de seta) entre células iniciais recém-
divididas. Fig. 1.4F, observa-se no córtex um aerênquima (Ae). En- Endoderme; Ep- Epiderme; Fl- 
Floema; Hp- hipoderme Me- medula; Mx- Metaxilema; Pr- Periciclo; Px- Protoxilema. 
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Fig. 1.5A-D – Seções longitudinais da raiz de Floscopa glabrata destacando o centro de quiecência 
(Fig. 1.5A), a protoderme (Pt), o meristema fundamental (Mf) nas Fig. 1.5B e D e a inicial endodérmica 
(Ie) na Fig. 1.5D. Cf- Coifa; Pc- Procâmbio. 
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Fig. 1.6A-G - Seções transversais (1.6A-D) da raiz de Tradescantia spathacea. Fig 1.6A, onde se observam as DEM (Derivadas da endoderme meristemática). 
Observa-se o córtex (Ct) radiado constituído pelas derivadas da endoderme meristemática (Fig. 1.6A-C), a endoderme (En) com reforço em U, os tecidos 
vasculares diferenciados (Fig. 1.6B) e o metaxilema (Mx) em diferenciação (Fig 1.6B, cabeça de seta). Fig. 1.6D, observa-se uma célula endodérmica não 
dividida (seta preta) ao lado de células que sofreram mais uma divisão (seta branca). A cabeça de seta da Fig. 1.6D indica célula pericíclica em divisão. Me- 
Medula; Pr- Periciclo; Px- Protoxilema.  
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Fig. 1.7A-G – Seções longitudinais (1.7A-D) e transversais (1.7E-G) da raiz de Tradescantia spathacea nas quais se 
observam as células da protoderme (Pt) e as suas resultantes (Rp) originando o velame (Ve)(Fig. 1.7 A-D), 
observado nas Fig. 1.7E-G. As setas indicam as fileiras resultantes da mesma célula protodérmica. A textura das 
células do epivelame (Ev) apresentam as paredes das células com a mesma textura Fig. 1.7E-G. 
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Fig. 1.8A-G - Seções longitudinal (Fig. 1.8A) e transversais (Fig. 1.8B-G) da raiz de Tradescantia 
zebrina. Fig 1.8A-D: tecidos imaturos e Fig. 1.8E-G com tecidos diferenciados; chama-se atenção 
para o córtex externo (Ce) que nesta raiz apresenta-se com as paredes espessadas e também para 
as células da endoderme (En) que sofreram uma divisão a mais (Fig. 3G seta preta) do que a 
indicada pela seta branca. Cf- Coifa; Ct- Córtex; Cv- Cilindro vascular; DEM- Derivadas da 
Endoderme Meristemática; Ep- Epiderme;  Ie - Inicial endodérmica; Hp- Hipoderme; Pr- Periciclo. 
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Fig. 1.9A-D - Seções longitudinais da raiz de Tradescantia zebrina notando-se o centro quiescente 
em destaque na Fig. 1.9B e na Fig. 1.9D, célula do meristema fundamental (Mf) que originou a inicial 
endodérmica (Ie) e outra do meristema (seta). Cf- Coifa; Pc- Procâmbio. 
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Fig. 1.10 - Esquema representando a fase de divisão da endoderme. Em 1, (região próxima ao 
ápice da raiz) a célula (A/B) pró-endoderme está se dividindo, notando-se o periciclo (Pr) e a 
epiderme (Ep). Em 2, a divisão da pró-endoderme deu origem a duas células filhas: a célula 
(A), que representa a célula filha que permanecerá em divisão; a célula (B), célula filha que se 
torna madura (derivada), formando o córtex da raiz. Em 3 o córtex já está formado e a 
endoderme perde a capacidade de divisão iniciando o processo de diferenciação. Em 4 a 
endoderme apresenta-se com estrias de Caspary. 
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2 CAPÍTULO 2  
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SISTEMA CAULINAR EM ESPÉCIES DE COMMELINACEAE 

Resumo  

No caule, a atividade meristemática do periciclo e da endoderme é limitada à região 

nodal. Nesta região ocorre a formação de novas raízes, gemas caulinares e saídas de 

traços. Nos entrenós, os feixes vasculares são colaterais e a endoderme se apresenta, 

em geral, como bainha amilífera, podendo apresentar estrias de Caspary; o periciclo 

encontra-se parenquimático. Na região do nó, observa-se uma intensa atividade do 

periciclo (ou da região pericíclica) formando feixes vasculares colaterais envoltos por 

fibras e o plexo periférico em direção às raízes adventícias. Verificou-se também uma 

pequena atividade da endoderme, produzindo duas a três camadas do córtex interno. 

No primeiro e no segundo entrenós, a endoderme apresenta-se suberificada e o 

periciclo parenquimático. Corroborando com estudos recentes e autores do século 

XIX, o espessamento primário é devido à atividade centrípeta do periciclo e à atividade 

centrífuga da endoderme. 

 

Abstract 

In the stem, the meristematic activity of pericycle and endodermis is limited to the nodal 

region. In this region occurs the formation of new adventitious roots, buds and leaf 

traces. In the internodes the vascular bundles are collateral, the endodermis usually 

appears as a starch sheath, which may have Caspary strips, and the pericycle is 

parenchymatous. In the nodal region, there is intensive activity of pericycle (or 

pericycle region), promoting the formation of vascular bundles with fibers around it, and 

the peripheral plexus of adventitious roots. Moreover, there was also little activity of 

endodermis producing only from two to three layers of inner cortex. The endodermis 

has suberin. In conclusion, the primary thickening is caused by the centripetal activity 

of pericycle and the centrifugal activity of the endodermis.  
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Introdução 

A família Commelinaceae é constituída principalmente de ervas perenes, 

comumente rizomatosas e suculentas [52].  

O caule, de acordo com alguns autores [46, 52], foi descrito há mais de 

um século como aquele que difere na organização de seu sistema vascular em 

relação a todas as outras Monocotiledôneas. Tomlinson [52] declara que a 

natureza deste grupo é enfatizada por sua construção uniforme e pelo número 

de aspectos anatômicos comuns a todos os membros. Segundo o mesmo 

autor, o caule, por sua vez, exibe um córtex estreito sem vascularização, um 

cilindro central envolvido por uma camada por ele denominada endodermóide 

e, freqüentemente, por esclerênquima. Há ainda, um sistema longitudinal de 

feixes vasculares os quais se conectam apenas na região nodal, formando um 

plexo nodal [46, 52].  

Os processos de crescimento primário do caule foram estudados por 

Scott e Priestley [46] em Tradescantia flumensis. Nesta espécie os autores 

reconheceram a endoderme no caule em seu estágio de bainha amilífera; na 

região nodal, observaram a formação de raízes adventícias no limite entre o 

córtex e o cilindro central. Apesar dos estudos descritos acima estarem 

relacionados com a construção primária do caule, a qual é originada pelos 

meristemas apicais (procâmbio, meristema fundamental e protoderme), a 

produção de novos tecidos e a manutenção destes não foi mencionada na 

literatura para esta família.  

Segundo Rudall [44], após o estabelecimento dos tecidos primários, a 

manutenção do corpo primário vegetativo de muitas Monocotiledôneas que 
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apresentam rizomas, cormos e bulbos (e possivelmente, em todas 

Monocotiledôneas) é, para muitos autores, realizado pelo Meristema de 

Espessamento Primário (MEP – do inglês “Primary Thickening Meristem” PTM). 

A autora descreve que este tecido é encontrado na região pericíclica de todas 

as Monocotiledôneas e ainda, é responsável pela formação de raízes 

adventícias e pela formação de ligações da vascularização entre raiz e caule e 

caule e folha. 

Embora Rudall [44], após sua revisão sobre o tema, admita que o MEP 

possa ocorrer em todas as Monocotiledôneas, para DeMason [10] o meristema 

de espessamento primário ocorre em Monocotiledôneas que apresentam um 

sistema caulinar compacto e espesso como em cormos e bulbos, por exemplo.  

Pizzolato [36] descreve que o plexo nodal externo encontrado em 

Commelinacea é derivado do meristema de espessamento primário e este 

depois de cessar sua atividade torna-se uma zona intermediária ou a 

endoderme, descrito como um anel que envolve os feixes periféricos por Scott 

e Priestley [46]. 

Recentemente, Menezes e colaboradores [1, 2, 33] demonstraram que o 

espessamento primário nas monocotiledôneas é realizado pela endoderme 

(atividade centrífuga) e pelo periciclo (atividade centrípeta) ambos em atividade 

meristemática.  
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Objetivos 

O objetivo deste trabalho é mostrar a presença dos tecidos endoderme e 

periciclo no caule de Commelinaceae, bem como as suas capacidades 

meristemáticas. 
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Materiais e métodos 

Primeiramente foi realizada uma análise morfológica prévia da planta em 

campo. Posteriormente foram selecionados e fixados fragmentos de cada 

região do caule para análise anatômica.  

Estas amostras em diferentes fases de desenvolvimento foram fixadas 

em FAA (formaldeído 37%, ácido acético glacial, etanol 50% 1:1:18 v/v) [24], ou 

em Karnovisky por 24 horas, seguindo-se de desidratação em série etílica até a 

deposição de material em etanol 50%.  

O estudo do sistema caulinar foi realizado a partir de cortes histológicos 

longitudinais e transversais obtidos à mão, utilizando, lâmina de barbear, e 

através de micrótomo rotativo.  

Os cortes à mão foram corados com azul de astra e safranina (Bukatsch 

1972 apud Krauss e Arduim [26] ) e, posteriormente, montados em lâminas 

histológicas com glicerina líquida 50%.  

Para obtenção dos cortes em micrótomo rotativo, o material foi incluído 

em parafina segundo a metodologia descrita por Sass [45], Johansen [24] ou 

Kraus e Arduim [26] ou em historresina. Para inclusão em parafina, o material 

foi previamente desidratado em série butanólica terciária [24, 45]. A inclusão 

por historresina seguiu o procedimento indicado pelo fabricante (Leica). Nos 

cortes seriados em parafina foram testadas as colorações azul de astra e 

safranina (Bukatsch 1972 apud Kraus e Arduim [26]). Realizou-se a montagem 

das lâminas histológicas com bálsamo do Canadá. Os cortes em historresina 

foram corados com azul de toluidina.  
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Os testes microquímicos foram realizados empregando-se Sudan IV 

para substâncias lipídicas, como suberina e cutina [18] e floroglucinol 

acidificado para ligninas [24]. Para lipídios, o material controle foi tratado 

previamente com clorofórmio e metanol segundo Herr e Peterson [22]. Para 

visualização das estrias de Caspary e estruturas suberificadas utilizou-se 

também a coloração fluorescente hemisulfato de berberina segundo Lux e 

Luxová [27].  

Para a germinação de Tradescantia spathacea foram coletadas 

cinqüenta sementes e germinadas na câmara de germinação com fotoperíodo 

(Eletrolab) do Laboratório de Anatomia Vegetal, Departamento de Botânica- 

IBUSP. O desenvolvimento do sistema caulinar subterrâneo desta espécie foi 

acompanhado periodicamente até a planta atingir 6 meses de idade. 
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Resultados  

As espécies Commelina erecta, Dichorisandra tyrsiflora, Floscopa 

glabrata, Tradescantia spathacea e T. zebrina apresentam desde caules eretos 

até decumbentes, com crescimento simpodial e com nós e entrenós bem 

definidos. As folhas de todas as espécies deste trabalho possuem filotaxia 

alterna espiralada (Fig. 2.1 e 2.2), com uma bainha envolvendo parte ou 

praticamente todo o entrenó. A Fig. 2.2C ilustra este fato para Dichorisandra 

tyrsiflora. As espécies estudadas são cosmopolitas com hábitos diversos desde 

helófitas a anfíbias como Floscopa glabrata.  

As espécies Commelina erecta e Floscopa glabrata (Fig. 2.1 e 2.2A-B, 

respectivamente) possuem sistema subterrâneo difuso, apresentando nós e 

entrenós bem definidos semelhantes aos ramos aéreos, com crescimento 

horizontal e superficial, sem espessamento aparente e não apresentam 

grandes quantidades de reserva. O sistema subterrâneo destas duas espécies 

pode ser descrito como sóboles. 

Em contraste, a espécie Tradescantia spathacea (Fig. 2.1 e 2.2D) 

apresenta um caule aéreo contraído com folhas dispostas em espiral. O caule 

subterrâneo possui crescimento geotrópico positivo, com nós e entrenós mais 

curtos e com grande quantidade de reserva (amido). A representação 

esquemática (Fig. 2.3) foi realizada a partir da germinação dessa espécie em 

laboratório (material e métodos), onde se percebeu que uma gema na base do 

nó cotiledonar gera o sistema caulinar subterrâneo.  

A espécie Dichorisandra tyrsiflora possui um caule aéreo bem 

desenvolvido, espesso e pode atingir até 2 metros de altura formando grandes 
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arbustos. Possui filotaxia alterna espiralada e com nó e entrenós bem 

definidos. O sistema subterrâneo é reduzido, dificultando a definição de nós e 

entrenós, apresentando crescimento plageotrópico e com grande quantidade 

de reserva (Fig. 2.1 e 2.2C). 

Em Tradescantia zebrina (Fig. 2.1 e 2.2E) não há parte subterrânea, a 

planta cresce plagiotropicamente sobre o solo, formando estolões.  

As cinco espécies analisadas apresentam semelhanças na organização 

da estrutura anatômica aérea e na subterrânea quando presente.  

Em seção transversal do entrenó do caule aéreo de Floscopa glabrata 

pode-se observar a epiderme, o córtex estreito em relação à medula (Fig. 2.4A-

C) e os feixes vasculares distribuídos ao acaso, constituindo o estelo do tipo 

atactostelo com uma concentração de feixes maiores na região perimedular, no 

limite entre o córtex e o cilindro vascular (Fig. 2.4A-F). Neste limite, nota-se a 

presença de dois tecidos importantes no corpo primário da planta: a 

endoderme e o periciclo (Fig. 2.4B-E).  

Próximo ao ápice, a endoderme e o periciclo geralmente se encontram 

parenquimáticos (Fig. 2.4B, 2.5C, 2.12A, 2.14A-C, 2.18B-D, 2.20B). Porém, em 

regiões mais afastadas do ápice (Fig. 2.4C, 2.5D, 2.12B, 2.16A, 2.21C) ocorre 

o espessamente do periciclo. Este é constituído de duas a três camadas 

espessadas que envolvem os feixes colaterais periféricos, como se vê nas Fig. 

2.4C-E. Os feixes colaterais periféricos são formados na região pericíclica e 

apresentam unicamente, elementos vasculares de metaxilema e metafloema 

(Fig. 2.4B-E).  

No córtex, por ser uma planta anfíbia, observa-se a presença de 

espaços aéreos, constituindo um aerênquima esquizógeno (Fig. 2.4A-B , 2.4E-
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G), o qual se origina a partir de divisões celulares no córtex, acompanhadas de 

expansão celular. Internamente aos feixes periféricos estão os feixes 

vasculares dispostos no cilindro central que apresentam protoxilema, 

protofloema (além de metaxilema e metafloema) constituindo os traços foliares. 

Em mais detalhes, nas Fig. 2.5A-D, pode-se notar o traço foliar e os feixes 

periféricos caulinares envoltos pela endoderme, evidenciada pela 

fluorescência. É possível perceber na Fig. 2.5B que os traços são envolvidos 

por fileiras de textura igual a do periciclo (Fig. 2.5D). 

Na região nodal de F. glabrata (Fig. 2.6A-D) nota-se a endoderme com 

estrias de Caspary e o periciclo formando uma região com grande atividade 

meristemática. A região pericíclica é constituída por uma porção com grande 

atividade meristemática e outra formada de células com paredes espessadas. 

Na primeira porção pode-se notar a formação de novos feixes (Fig. 2.6A-D).  

Com relação à continuidade dos tecidos, no ápice caulinar de F. glabrata 

a endoderme e o periciclo são contínuos, respectivamente, ao meristema 

fundamental e ao procâmbio desde o segundo nó (Fig. 2.7A-C). Na região do 

nó, esta continuidade também é observada na saída dos traços foliares, onde 

pode-se notar (Fig. 2.8A-B) a endoderme envolvendo o traço. Na Fig 2.8C-D 

nota-se também a continuidade da endoderme nas saídas de raízes. Adjacente 

às raízes, verifica-se a formação de plexos periféricos; os feixes do plexo 

correm ora externamente, ora internamente aos feixes periféricos indo em 

direção às raízes adventícias como se percebe também nas Fig. 2.9A-G. 

Observa-se a presença de dois cilindros vasculares (Fig. 2.9A-B) 

correspondentes ao que se vê em Tradescantia zebrina (Fig. 2.13A-D). 
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A porção caulinar subterrânea de Floscopa glabrata apresenta as 

mesmas características anatômicas da parte aérea. No entanto, nesta porção, 

a endoderme e o periciclo tornam-se mais espessados quando comparados à 

parte aérea e há uma maior formação de raízes adventícias devido à atividade 

do periciclo (Fig. 2.10A-E). Outra característica importante é a formação de 

grandes plexos vasculares para as saídas de raízes (Fig. 2.10E).  

No ápice vegetativo de T. zebrina nota-se a presença de cordões de 

procâmbio na região central do entrenó que se dirigem aos primórdios foliares 

(Fig. 2.10A-B). Na mesma direção, na periferia do entrenó, observa-se a 

presença de inicial endodérmica adjacente ao periciclo, este com células de 

núcleos mais alongados (Fig. 2.11C-D). Na região nodal, onde se vê uma gema 

axilar (Fig. 2.11E-F) observam-se cordões de procâmbio contínuos com a 

região onde se encontra a endoderme e o periciclo; nesta região há formação 

de novos feixes devido à atividade do periciclo (Fig. 2.11F). 

Como já visto em F. glabrata, no entrenó de T. zebrina, o córtex se 

apresenta pouco espessado e os feixes do cilindro vascular se distribuem na 

sua maioria na periferia (região perimedular), envoltos pela endoderme e pelo 

periciclo, que juntamente com os feixes medulares, constituem um verdadeiro 

atactostelo; alguns dos feixes medulares constituídos de protoxilema, 

protofloema, metaxilema e metafloema (Fig. 2.12C e E) são traços foliares. Em 

regiões mais jovens, a endoderme e o periciclo permanecem parenquimáticos, 

podendo apresentar amido e/ou estrias de Caspary (Fig. 2.12A); em regiões 

mais maduras ocorre o espessamento de ambos (Fig. 2.12B). 

Em T. zebrina, na região nodal, ocorre uma fusão dos feixes vasculares 

de dois nós consecutivos (Fig. 2.13A, H) constituindo um complexo vascular; 
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desta fusão participam apenas os feixes vasculares (traços e feixes caulinares) 

localizados no cilindro mais central, enquanto que os feixes do cilindro 

periférico permanecem inalterados. Ainda, na região do nó, há uma intensa 

formação de raízes adventícias e de novos feixes vasculares devido à atividade 

meristemática do periciclo (Fig. 2.13B-G). Adjacente a esta porção ocorre a 

saída de muitos traços foliares, oriundos do complexo vascular (Fig. 2.13C e 

2.13E) com posição perpendicular à superfície do órgão. Ao atravessar o 

cilindro central o traço passa através do periciclo, da endoderme e de todo 

córtex até atingir a bainha da folha (Fig. 2.13E). Na região nodal, os feixes 

caulinares e traços foliares constituem complexos vasculares (Fig. 2.13H). 

Em Commelina erecta o caule também é do tipo atactostelo (Fig. 2.14A-

D). A endoderme se encontra parenquimática, como a camada mais interna do 

córtex. Observam-se os feixes caulinares periféricos na região pericíclica, 

envoltos pela endoderme e pelo periciclo. Em algumas regiões do entrenó a 

endoderme encontra-se com algumas células em divisão e o periciclo 

espessado (Fig. 2.14C).  

No cilindro central, como visto nas espécies anteriores, ocorrem traços 

foliares e feixes caulinares (Fig. 2.14A-D). Na região do nó (Fig. 2.15A-D) os 

feixes são providos de uma calota de fibras. Além dos feixes caulinares 

periféricos, nota-se ainda a presença de ligações vasculares (complexos) na 

região interna. Adjacentes aos feixes caulinares periféricos a endoderme 

possui estrias de Caspary (Fig. 2.16A-B). Nesta mesma região, observa-se a 

saída de traços (Fig. 2.16-C). Nas Fig. 2.16 C e D pode ser observado que 

além dos feixes periféricos formarem grupos envolvidos por fibras pericíclicas, 

observa-se, também, o complexo interno aos feixes.  
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O sistema subterrâneo (Fig. 2.17A-F) é semelhante ao visto em F. 

glabrata. Ocorre um maior espessamente da endoderme e do periciclo; nota-

se, também, a formação de inúmeras raízes adventícias; nos entrenós pode-se 

notar os feixes periféricos adjacentes à endoderme espessada (Fig. 2.17B), o 

traço foliar e o feixe caulinar do cilindro central (Fig. 2.17 D e F).  

As espécies D. tyrsiflora e T. spathacea apresentam tanto na sua parte 

aérea quanto na sua parte subterrânea, um estelo do tipo atactostelo. No 

entanto, estas estruturas espacialmente distintas não diferem muito quanto a 

sua anatomia.  

Em T. spathacea a porção aérea é bem reduzida, representando a terça 

parte do eixo caulinar (Fig. 2.1). No ápice vegetativo se pode observar cordões 

de procâmbio que correm em direção aos primórdios foliares; nota-se ainda, a 

presença de um meristema intercalar em formação, constituído de diversas 

fileiras de células achatas (Fig. 2.18A). 

No entrenó (Fig. 2.18B-D), o córtex é estreito e constituído de células 

isodiamétricas; mais internamente, verifica-se a presença de feixes caulinares 

periféricos; a endoderme e o periciclo são detectados apenas pela topografia, 

pois a visualização foi dificultada pela ausência de estria ou de espessamento 

das camadas pericíclicas. Pode-se notar ainda, a presença de alguns feixes 

vasculares, distribuídos aleatoriamente no cilindro central constituídos de 

protoxilema, protofloema, metaxilema e metafloema (traços foliares) e os feixes 

caulinares formados por metaxilema e metafloema (Fig. 2.18D).  

Na região nodal (Fig. 2.19A-C), a endoderme apresenta-se em atividade 

meristemática produzindo duas a três camadas de córtex e o periciclo forma 

feixes caulinares, com apenas metaxilema e metafloema (Fig. 2.19B). Na 
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porção subterrânea do caule, o periciclo forma inúmeras raízes adventícias e 

também plexos periféricos (Fig. 2.19E-F). Nas regiões mais maduras pode-se 

verificar a presença de um tecido de proteção originado a partir de divisões 

periclinais e anticlinais de células corticais, o súber estratificado (Fig. 2.19D). 

Na espécie Dichorisandra tyrsiflora (Fig. 2.20A-H), na seção transversal 

do entrenó do caule aéreo (Fig. 2.20A), pode-se observar o córtex estreito em 

relação ao sistema vascular e a medula; os feixes vasculares distribuídos ao 

acaso (como visto nas espécies descritas acima) constituindo o estelo do tipo 

atactostelo (Fig. 2.20A-F). Porém, em regiões mais próximas do nó no nível 

correspondente às Fig. 2.21A-D estes tecidos retomam a capacidade 

meristemática, modificando a anatomia da região. Nesta região, a endoderme e 

o periciclo, dois tecidos importantes no corpo primário da planta, ocorrem 

apenas como camadas que limitam o córtex do cilindro central (Fig. 2.21A-B).  

O inicio da atividade meristemática é verificado pela presença de células 

menores, que estão em intensa divisão e com núcleo evidente na região entre 

o córtex e o cilindro central (Fig. 2.21A-C). Nesta faixa meristemática, pode-se 

notar que células estão sendo produzidas para dentro e para fora. As células 

que estão sendo produzidas para dentro são de origem pericíclica e irão formar 

feixes vasculares com elementos de vasos menores que os produzidos 

diretamente do procâmbio (Fig. 2.21C-D), e as células que estão sendo 

produzidas centrifugamente são de origem endodérmica e constituem as 

derivadas da endoderme (Fig. 2.21A-B).  

Internamente à faixa meristemática, encontram-se os feixes periféricos 

originados do periciclo, os traços foliares e os feixes caulinares originados do 

procâmbio (Fig. 2.21E-G). Os feixes periféricos permanecem na periferia do 
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cilindro; já os feixes do interior da medula fusionam-se (traços e feixes 

caulinares), correndo perpendicularmente ao eixo do órgão em várias direções; 

somente os traços saem em direção à bainha da folha, no momento da saída o 

traço passa pelo limite do sistema vascular e saindo envolvido pela endoderme.  

Já na região subterrânea (Fig. 2.22A-E) foi observada a presença de 

estrias de Caspary na endoderme e ainda, a formação de plexos periféricos e 

feixes vasculares envoltos por fibras. Nesta região há uma intensa formação de 

novos feixes pelo periciclo (Fig. 2.22C-E). 

Os testes microquímicos (Fig 2.23) revelaram que a endoderme e o 

periciclo no entrenó podem ou não apresentar espessamento nas regiões mais 

maduras do caule. No entanto, os reagentes sudan IV, floroglucionol e cloreto 

de zinco iodado utilizados para a evidenciação da endoderme e do periciclo 

não apresentaram resultados satisfatórios. Por outro lado, o teste com 

fluorescência (hemisulfato de berberina) mostrou-se positivo para estrias de 

Caspary e para o espessamento, evidenciando que o mesmo apresenta uma 

natureza distinta do periciclo, concordando que há uma origem para cada 

camada.  
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Discussão 

De acordo com Tomlinson [52] a família Commelinaceae consiste de 

ervas perenes com sistemas subterrâneos rizomatosos e geralmente 

suculentos. No entanto, o sistema subterrâneo das cinco espécies analisadas 

diferem morfologicamente, não concordando com o conceito stricto de rizoma. 

Um rizoma apresenta origem a partir da plúmula [4, 23], constituindo um 

sistema monopolar de ramificação caulinar plagiotrópica [14], onde o caule é 

rico em reservas, provido de nós e entrenós marcantes, com gemas protegidas 

por catafilos e com raízes formadas na região nodal [4]. 

O sistema vegetativo encontrado nas espécies Floscopa glabrata e 

Commelina erecta se enquadra no sistema subterrâneo descrito como sóboles 

por Rizzini e Heringer em 1966 [39], em espécies de Cerrado como sendo 

difusa, de natureza caulinar e de crescimento horizontal e superficial.  

Em contraste, foi verificado que o sistema subterrâneo de Tradescantia 

spathacea tem sua origem a partir do nó cotiledonar e, ainda, apresenta 

geotropismo positivo, podendo tratar-se de um rizóforo conforme observado em 

Vernonia [32] e Smilax [3]. Embora um rizóforo seja morfologicamente 

semelhante aos rizomas quanto à presença de nós e entrenós marcantes e 

pela formação do sistema radicular adventício a partir do periciclo, o rizóforo 

difere do rizoma por ter origem diferente.  

De acordo com Menezes [32] o rizóforo corresponde à porção caulinar 

subterrânea das plantas que apresentam sistema de ramificação caulinar 

bipolar, ou seja, um sistema aéreo que forma folhas, que possui gemas e um 

sistema subterrâneo que forma raízes adventícias e outros rizóforos. Da 
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mesma maneira, Andreata e Menezes [3] observaram que o rizóforo de Smilax 

quinquenervia era originado a partir de uma gema localizada no nó cotiledonar. 

Em outras espécies, como Rhizophora mangle [31], Dioscorea kunthiana [40], e 

em Ianthopappus corymbosus [29] o rizóforo é originado pelo espessamento do 

hipocótilo. Hayashi [21] também observou a presença do rizóforo em Vernonia 

herbaceae, planta do cerrado. Segundo Menezes [31], R. mangle apresenta 

dois tipos de rizóforos: um que se origina do próprio hipocótilo (rizóforo 

primário) e outro que se origina de ramos laterais (rizóforo secundário). Porém, 

mais estudos serão necessários para confirmar essa possibilidade em T. 

spathacea.  

D. tyrsiflora, de acordo com Raunkiaer [37], é uma fanerófita, pois possui 

as suas gemas acima de 50 cm do solo. O sistema subterrâneo é reduzido, 

dificultando a definição de nós e entrenós, apresenta crescimento plageotrópico 

e com grande quantidade de reserva. Neste caso, este sistema subterrâneo 

pode ser classificado como rizoma. 

Já o sistema caulinar de T. zebrina é semelhante a alguns sistemas 

caulinares encontrados em Eudicotilêdoneas como Fragaria vesca (Rosaceae) 

[17]. Holm [23] denomina este tipo de sistema de “runners”. Para esse autor, 

estolões são geralmente delgados, sempre axilares e subterrâneos; e os 

“runners” também são axilares, no entanto, aéreos. Desta maneira, adotou-se a 

classificação estolão do tipo epigeu [14], ou seja, um sistema caulinar delgado, 

com entrenós alongados e crescimento plagiotrópico acima do solo.  

Em relação à anatomia caulinar, as espécies analisadas apresentam 

muitas semelhanças, porém, diferem muito quando comparadas as outras 

Monocotiledôneas.  
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No entrenó o córtex é bem distinto, estreito e sem vascularização. Na 

ordem irmã Zingiberales, mais precisamente em Zingiberaceae, o córtex é 

largo e possui muito feixes, denominados por Tomlinson de feixes corticais, 

cada um totalmente ou parcialmente envolvido por fibras [52]. De acordo com 

Silva e Menezes [49], as fibras encontradas ao redor dos feixes são de origem 

pericíclica e os feixes encontrados no córtex podem ser traços foliares ou 

feixes caulinares.  

Ainda no córtex, em F. glabrata foram encontrados espaços aeríferos. 

Segundo Seago [47] este aerênquima é encontrado em algumas Angiospermas 

aquáticas basais (Nympheales) e em Monocotiledôneas basais (Acorales) e, de 

acordo com o autor, este aerênquima é chamado do tipo “colméia de abelha” 

expansígeno (honeycomb expansigeny), o qual se origina a partir de divisões 

celulares oblíquas no córtex, acompanhadas de expansão celular [47, 48].  

Nos caules de Commelinaceae distinguem-se duas regiões: a região do 

nó e a região do entrenó. No limite entre o córtex e o cilindro central do 

entrenó, a endoderme e periciclo variaram quanto a suas estruturas 

apresentando desde células parenquimáticas até células espessadas. Esta 

variação é verificada em entrenós subseqüentes, a partir do ápice. Em 

entrenós maduros, ocorreu um maior nível de espessamento das paredes de 

suas células. A presença da endoderme e do periciclo como camada limite 

entre o córtex e o cilindro vascular denomina o estelo encontrado como um 

verdadeiro atactostelo. De acordo com Esau [16], o estelo é a unidade 

resultante da combinação dos tecidos vasculares e tecidos fundamentais 

associados [15, 20, 35]. A palavra estelo deriva do grego que significa coluna; o 

seu conceito constitui a base da teoria estelar, a qual diz que o corpo primário 
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do caule e da raiz são iguais devido à presença de um cilindro central, o estelo, 

incluído dentro do córtex. Menezes [30] confirma ser o estelo a unidade 

composta de xilema e floema primários envolvidos por periciclo, e situado 

internamente à endoderme, respectivamente. Os caules aqui analisados 

possuem um estelo do tipo atactostelo. De acordo com Brebner [6], o 

atactostelo, estelo com cordões ou feixes dispersos, encontrado nas 

Monocotiledôneas é o mais completo tipo de estelo. 

Ainda segundo o conceito estelar [56], as camadas limitantes estão 

associadas ao tecido vascular primário: o periciclo que circunda os tecidos 

vasculares e a endoderme que circunda o periciclo. A endoderme é a camada 

mais interna do córtex [15, 16, 33, 55]. 

A presença de endoderme nos caules é suportada pelos testes 

realizados com fluorescência (hemisulfato de berberina) e pela sua própria 

topologia. Tomlinson [52] acredita que a presença de uma endoderme no caule 

de Commelinaceae é questionável, por ela não apresentar estrias de Caspary, 

fato que é irrelevante, pois testes microquímicos e técnicas básicas de 

anatomia vegetal, muitas vezes não a revelam. Corrobora-se com as premissas 

de Van Fleet [55], segundo as quais a endoderme é um sistema fisiológico e 

não apenas uma camada de células com estrias de Caspary; ela pode 

apresentar além de estrias, suberina, amido (bainha amilífera), cristais, 

espessamento celulósico e ainda atividade meristemática [33, 34, 53-55, 57].  

O periciclo muitas vezes torna-se espessado envolvendo os feixes 

adjacentes a ele. Tomlinson [52] o denominou de bainha esclerenquimática, 

sem mencionar tratar-se de periciclo. Verificou-se neste trabalho, que esta 

bainha possui origem do procâmbio, situando-se no limite do sistema vascular 
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e portanto, só pode ser o periciclo, como afirma Menezes et al [33]. Os feixes 

adjacentes ao periciclo foram denominados de “feixes corticais”, por Scott e 

Priestley [46] e Tomlinson [52]. Neste estudo foi adotado o termo feixes 

periféricos pericíclicos, pois, estes não estão no córtex e sim no próprio 

periciclo. 

Internamente aos feixes periféricos estão os feixes vasculares dispostos 

no interior do cilindro central e que apresentam protoxilema, metaxilema, 

protofloema e metafloema constituindo, os traços foliares, segundo a 

observação de Menezes [30] e denominados por Scott e Priestley [46] e 

Tomlinson [52] de feixes medulares. 

Os feixes caulinares apresentam, unicamente, metaxilema e 

metafloema, como também já verificado por Menezes [30] em Velloziaceae; 

segundo esta autora, o procâmbio origina feixes caulinares (formados 

unicamente por metaxilema e metafloema) e traços foliares formados por 

protoxilema e metaxilema, protofloema e metafloema. Segundo Menezes [30] e 

Alves e Menezes [1] os feixes de origem pericíclica são somente caulinares e 

apresentam, unicamente, metaxilema e metafloema, conforme visto acima. 

Esses aspectos foram muito bem salientados por Menezes et al [33] e por 

Alves e Menezes [1]. 

Uma observação notável que pôde ser feita neste trabalho é que toda 

atividade de geração de novos feixes vasculares e raízes adventícias só 

acontece na região do nó, fato mencionado por Tomlinson [52]. 

Na região nodal, ocorre a atividade meristemática da endoderme e do 

periciclo. A endoderme produz parte do córtex no entrenó, região que foi 

denominada por Menezes et al [33] e Alves e Menezes [1] de Derivadas da 
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Endoderme Meristemática (DEM). O periciclo atua na formação de feixes 

caulinares, plexos radiculares e ainda na formação de raízes adventícias. Em 

Tradescantia zebrina, Commelina erecta e Floscopa glabrata observou-se, 

junto aos nós, dois plexos: um interno, formado pela fusão de traços foliares e 

um externo, pericíclico, formado de raízes adventícias. Para Pizzolato [36], em 

seu estudo com T. zebrina, o MEP é o gerador de tecidos vasculares na região 

do plexo periférico externo. 

Analisando a continuidade dos tecidos entre o nó e o entrenó, percebe-

se que a endoderme e o periciclo, que são distintos a partir do segundo 

entrenó, são extremamente versáteis, ora estão como uma única camada 

delimitando o córtex do cilindro central, ora estão com atividade meristemática 

produzindo células corticais, células vasculares e raízes adventícias. Isto 

mostra que a manutenção do corpo primário das Monocotiledôneas é na 

verdade realizado pela endoderme e pelo periciclo, ambos em atividade 

meristemática e não pelo meristema de espessamento primário [5, 7-13, 36, 

41-44, 51], corroborando o estudo de Menezes et al [33]. Remashree [38] 

demonstrou em rizomas de Zingiber que o primórdio radicular adventício se 

diferenciava de maneira endógena da camada por ele denominada 

endodermóide; ele ainda revela que nesta região a camada endodermóide e o 

periciclo tornam-se meristemáticos sofrendo divisões periclinais e anticlinais 

resultando nos primórdios radiculares. 

Além da intensa atividade encontrada no nó, os feixes de origem de 

prôcambio do cilindro central (os traços foliares e feixes caulinares) se 

fusionam e os traços saem perpendicularmente em direção a bainha da folha, 

formando o complexo vascular interno, conforme já visto. Este complexo vem 
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sendo analisado e discutido há mais de um século. De acordo com Falkenberg 

(1876 apud [52]) e De Bary (1884 apud [52]) há dois sistemas vasculares: o 

primeiro constituído dos feixes periféricos, que nunca abandonam o caule e o 

segundo, pelos feixes do cilindro central, que constituem o sistema foliar, que 

sairão do caule na região nodal. Esta característica em Commelinaceae é 

extremamente distinta das outras Monocotiledôneas. Outra importante 

informação é que a endoderme na região que ocorre a formação de plexos 

também apresentou estrias de Caspary. Os plexos periféricos foram descritos 

em outras Monocotiledôneas [25, 28, 52]. Na família Smilacaceae [50] o plexo 

representa a conexão entre os tecidos do caule, da raiz e traços foliares. Para 

Gifford e Bayer [19] o plexo é responsável pela formação de raízes adventícias. 

Para visualização da endoderme no caule foram utilizados vários testes, 

porém somente um trouxe resultados satisfatórios. Os testes realizados com 

cloreto de zinco iodado, floroglucinol e sudan IV não apresentaram 

especificidade para as camadas distintas, corando ou reagindo com a 

endoderme e o periciclo da mesma maneira. Já o teste realizado com 

hemisulfato de berberina mostrou uma coloração diferente nas duas camadas. 

Este fato pode ser explicado pela associação do hemisulfato de berberina com 

compostos distintos referentes a duas camadas distintas. O comprimento de 

onda analisado foi padrão utilizando o filtro de excitação com iluminação UV 

365 nm e 420 nm, no entanto, a ligação entre o composto da endoderme e o 

composto do periciclo gerou comprimentos de onda diferentes, gerando assim, 

cores diferentes como visto na Fig. 2.23. 

Após o que foi visto acima e baseados nos resultados obtidos com todas 

as espécies, pode-se afirmar que, como falam Menezes e colaboradores [33], o 
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periciclo é o tecido que sucede o procâmbio na formação dos tecidos 

vasculares, mas só forma feixes caulinares, isto é, feixes apenas com 

metaxilema e metafloema. 

Como não se observou qualquer espessamento maior, como acontece 

nas Monocotiledôneas que apresentam bulbos, cormos e rizomas espessados, 

não se observou uma atividade meristemática intensa da endoderme. Apenas 

na região do nó verificaram-se divisões a partir de iniciais endodérmicas.  

De qualquer maneira estes resultados corroboram plenamente com o 

estabelicido por Menezes et al [33], segundo as quais a planta é uma unidade e 

todos os tecidos primários que estão na raiz, estão no caule e estão na folha. 

Chama-se a atenção para a presença de um possível rizóforo, ou pelo 

menos, algo que possa ser considerado um vestígio de um órgão que talvez 

possa estar presente em outro representante da família. 
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Fig. 2.1 - Representação esquemática das espécies analisadas mostrando a diversidade de hábitos. A linha horizontal preta representa o solo. A linha horizontal azul a 
água, pois Floscopa glabrata é uma espécie anfíbia. 
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Fig. 2.2A-E – Aspecto geral das espécies (Fig. 2.2A) Commelina erecta, (Fig. 2.2B) Floscopa glabrata, (Fig. 2.2C) 
Dichorisandra tyrsiflora, (Fig. 2.2D) Tradescantia spathacea, (Fig. 2.2E) Tradescantia zebrina. 
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Fig. 2.3 - Representação esquemática do desenvolvimento do eixo caulinar subterrâneo de Tradescantia spathacea (do primeiro ao quinto mês de desenvolvimento). No 
esquema (Fig. 2.3A) nota-se o desenvolvimento do eixo caulinar a partir da base do nó cotiledonar, abaixo (Fig. 2.3B), em detalhe, a seta indica o eixo caulinar subterrâneo. 
Fig. 2.3C: o indivíduo adulto onde nota-se a porção aérea e a subterrânea (Sb). 
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Fig. 2.4A-G - Seções transversais da região do entrenó do caule de Floscopa glabrata (Fig. 2.4A-G) 
observando-se um córtex (Ct) pouco espesso em relação ao cilindro vascular; verifica-se uma 
concentração maior de feixes vasculares na região perimedular perfeitamente envolvido por uma 
endoderme (Fig. 2.4C-E, En). Esses feixes são formados na região pericíclica (Pr). Os feixes medulares 
são constituídos por poucos elementos vasculares (Fig. 2.4F) e nas regiões cortical e medular (Me) 
observam-se espaços aéreos. (Fig. 2.4B, E-G, Ae). Ep- Epiderme; Fc- Feixe caulinar; St- estômato, Tf- 
Traço foliar. 
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Fig. 2.5A-D - Seções transversais de caule de Floscopa glabrata notando-se dois traços foliares (2.5A e B) e a posição periférica dos feixes caulinares formados 
pelo periciclo (Pr) envolvidos pela endoderme (En). Nas Fig. 2.5B e D, tratadas com hemisulfato de berberina, sob fluorescência, o traço foliar com calota de 
fibras, (Fig. 2.5D) sob fluorescência, notando-se a endoderme, bem distinta pela cor laranja e o periciclo na cor branca. 
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Fig. 2.6A-D - Seções transversais da região do nó de Floscopa glabrata, onde se percebe a região pericíclica (Pr) mais espessada e uma região formada por 
células em atividade (Ca). Na Fig. 6A a estria de Caspary está realçada por hemisulfato de berberina e na Fig. 6B, com safranina. Endoderme (En). Cs- Células 
espessadas. 
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Fig. 2.7A-C. Ápice vegetativo de Floscopa glabrata notando-se células do procâmbio (Pc) e do 
meristema fundamental (Mf) e na seqüência, o periciclo (Pr) e a endoderme (En). Mi- meristema 
intercalar.As setas indicam o limite entre o córtex e o cilindro central. 
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Fig. 2.8A-D – Seções transversais de Floscopa glabrata mostrando a região do nó onde se observa a 
saída de traços foliares (Tf) envolvidos pela endoderme (En) destacada por hemisulfato de berberina. 
Fig. 2.8C-D saída de raiz adventícia (Ra) sendo que na Fig. 2.8C observa-se a presença do plexo (Pl) 
em direção à nova raiz, e a endoderme ressaltada na Fig. 2.8D por hemisulfato de berberina. DEM- 
derivadas da endoderme meristemática. 
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Fig. 2.9A-G. Seções transversais do sistema subterrâneo caulinar de Floscopa glabrata, notando-se o 
plexo periférico (Pl) na região pericíclica (Fig. 2.9A e B), a presença de dois cilindros em 2.9B, feixes no 
interior da região medular (Me) (Fig. 2.9C), saída de raiz adventícia (Ra) e respectivo plexo (Fig. 2.9D) e 
região pericíclica (Pr) com plexo (Fig. 2.9E). Saída do traço foliar (Tf) (Fig. 2.9F) e aspecto geral dos 
feixes pericíclicos (Fp) envolvidos externamente pela endoderme (En). A Fig. 2.9F mostra feixes 
periciclícos (Fp) e, internamente, fusão de tecidos vasculares formando um cilindro. Na Fig. 2.9G 
destaca-se, com auxilio do hemisulafto de berberina, os conjuntos de feixes pericíclicos (Fp), formando o 
cilindro vascular. Fc- Feixe caulinar. 
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Fig. 2.10A-E – Seções transversais (Fig. 2.10A) e longitudinais (Fig. 2.10B-E) de Floscopa glabrata 
notando-se saída de raiz adventícia (Ra), com a medula (Me) totalmente lignificada, destacando-se a 
endoderme (En). A Fig. 2.10 B evidencia bem a natureza simpodial do sistema caulinar. Na Fig. 2.10D e 
E nota-se na endoderme com espessamento. Li – Limite do cilindro central; Pl- Plexo radicular. 

Li 
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Fig. 2.11A- F - Seções longitudinais do ápice vegetativo de Tradescantia zebrina (Fig. 2.11A-D) e 
transversais (Fig. 2.11E-F) do caule na região do nó. Os cordões de procâmbio (Pc) podem ser 
observados na Fig. 2.11A, na região central do entrenó e a Fig. 2.11C é um destaque demarcado na 
figura 2.11A, onde se observam a inicial endodérmica (Ie) e a região pericíclica (Pr). Esta mesma região 
aparece também na Fig. 2.11D notando-se em ambas, provavelmente uma inicial endodérmica (Ie). Nas 
Fig. 2.11E-F, nota-se uma gema axilar (Ga) com o procâmbio em conexão com o periciclo que está 
formando um feixe novo (Fig. 2.11F, Fn). En- Endoderme, Pm- Pró-meristema. 
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Fig. 2.12A-F.- Seções transversais do entrenó de caule de Tradescantia zebrina (Fig. 2.12A-C) e seção 
longitudinal (Fig. 2.12D-F). Nota-se o córtex (Ct) estreito e, em detalhe, a endoderme (En) e o periciclo 
(Pr) unisseriado. Observam-se as lacunas do protoxilema (Px) de dois traços foliares na região da 
medula (Me) Fig. 2.12C. A endoderme em seções longitudinais (Fig 2.12E e F). Na Fig. 2.12E mostra, 
em seção longitudinal, o traço foliar (Tf) localizado na região medular; pode-se observar o elemento de 
protoxilema (Px). Na Fig 2.12F o feixe da região perimedular de origem pericíclica (Fp) 
longitudinalmente. Ep- Epiderme; Hp- hipoderme. 
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Fig. 2.13A-H - Seções longitudinal (Fig. 2.13A) e transversais (Fig. 2.13B-H) de Tradescantia zebrina, 
na região do nó. Fig. 2.13A: região do nó onde se observa uma configuração dos feixes vasculares, 
com certo entrelaçamento entre os feixes de dois nós consecutivos. Fig. 2.13B-F observam-se saídas 
de raízes adventícias (Ra) e traços foliares (Tf) perpendiculares à superfície do órgão; é 
perfeitamente clara a formação das raízes adventícias no periciclo (Pr), melhor observado na Fig. 
2.13F; e também o plexo (Pl) em direção à raiz na Fig. 2.13G. Na Fig. 2.13H, observam-se complexos 
vasculares (Cx), que correspondem ao indicado por seta na Fig. 2.13A, da região do nó. Ct- Córtex; 
DEM- derivadas da endoderme meristemática; Ga- Gema axilar; Cv cilindro vascular. 
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Fig. 2.14A-D - Seções transversais da região do entrenó do caule de Commelina erecta, onde se percebe a endoderme (En) parenquimática como a camada 
mais interna do córtex (Ct). Observam-se os feixes vasculares caulinares (Fc) na região pericíclica (Pr) perfeitamente envolvidos por uma endoderme, sendo 
possível observar as células do periciclo espessadas e a endoderme, que em alguns pontos, mostra células em divisão (Fig. 2.14C). Na Fig. 2.14D observam-se 
traços foliares (Tf) dispostos na medula (Me). Ep- Epiderme. 
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Fig. 2.15A-D - Seções transversais da região do segundo nó do caule de Commelina erecta. Fig. 15A-B: notam-se traços foliares (Tf) providos de uma calota de 
fibras na região da medula (Me). Fig. 2.15C-D: observam-se, além dos feixes caulinares (Fc) periféricos, a presença de plexos (Pl) na região interna. O sistema 
vascular, na região pericíclica (Pr) aparece separando em porções envolvidas por fibras pericíclicas. 
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Fig. 2.16A-D - Seções transversais em Commelina erecta da mesma região representada nas Fig 2.16A-D Observam-se os feixes caulinares (Fc) periféricos em 
grupos menores (Fig. 2.16A) ou maiores (Fig. 2.16C) envolvidos por fibras pericíclicas. Fig. 2.16B a endoderme (En) com estrias de Caspary e o plexo (Pl) na 
região pericíclica (Pr). Fig. 2.16C: saída de traço foliar (Tf) e presença de fusão de feixes internamente ao periciclo (Fig. 2.16D). Ct- Córtex; Ga- Gema axilar; Pl-
Plexo. 
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Fig. 2.17A-F -. Seções longitudinais (Fig. 2.17A, C e E) e transversais (Fig. 2.17A, B, D e F) de 
Commelina erecta. Fig 2.17A-C: observa-se a saída de um ramo na região do nó, que na Fig. 2.17E 
mostra três raízes adventícias (Ra) em seção transversal. Fig 2.17B região pericíclica (Pr) do caule com 
endoderme (En) e região pericíclica. Fig. 2.17D traço foliar (Tf) e Fig 2.17F feixe caulinar (Fc). 
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Fig. 2.18A-D. - Seções longitudinal do ápice (Fig. 2.18A) e transversais do caule aéreo próximo ao ápice (Fig. 2.18B-D) de Tradescantia spathacea . Na Fig 
2.18A é possível observar, no destaque, o periciclo, e exatamente as resultantes da endoderme com atividade meristemática. Próximo ao ápice se distingui a 
endoderme (En) por ser a camada mais interna do córtex (Fig. 2.18B-C). Notam-se nas Fig. 2.18C-D feixes caulinares (Fc) e traços foliares (Tf).  
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Fig. 2.19A-F - Seções transversais do caule de Tradescantia spathacea com tecidos mais diferenciados, 
notando-se a endoderme (En) (Fig. 2.19A-C) inclusive mostrando divisões (Fig. 2.19C), a região 
pericíclica (Pr) em grande atividade (Fig. 2.19A-C) e o súber estratificado (S) na Fig 2.19A e D. Nas Fig 
2.19E-F observa-se no detalhe a saída de raiz adventícia (Ra) e a presença das derivadas da 
endoderme (DEM). Ctc: Córtex caulinar, Ctr; Córtex da raiz adventícia; Me- Medula. 

.
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Fig. 2.20A-H. - Seções transversais do caule de Dichorisandra tyrsiflora em regiões mais próximas do 
ápice (Fig. 2.20A-D), nas quais, o limite do sistema vascular torna-se visível com o aparecimento do 
plexo periférico (Pl) (Fig 2.20E-H) na região pericíclica (Pr) para a formação de uma raiz adventícia (Ra). 
A endoderme (En) reconhecida por ser a camada mais interna do córtex (Fig 2.20A-B), nas Fig. 2.20H 
ainda aparece em divisão, podendo se distinguir a Inicial endodérmica (Ie). Me- Medula.  
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Fig. 2.21A-G - Seções transversais do caule Dichorisandra tyrsiflora notando-se além do plexo periférico 
(Pl) na região pericíclica, as derivadas da endoderme meristemática (Fig. 2.21A e B). Na Fig. 2.21C e D 
distingui-se bem a endoderme (En), a região pericíclica (Pr) e o plexo periférico (Pl) na região pericíclica. 
Observam-se os traços foliares (Tf) atravessando a região cortical (Fig. 2.21E), em detalhe, o traço foliar 
com protoxilema (Px) e na Fig. 2.21G o traço foliar alcançando a bainha da folha tornando-se um feixe 
da folha (Fx). 

A 
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Fig. 2.22A-G. Seções transversais do rizoma de Dichorisandra tyrsiflora notando-se a o córtex (Ct) e o 
cilindro vascular (Cv) (Fig. 2.22A-B). Pode-se observar o plexo periférico (Pl) , a região pericíclica (Pr) 
e a endoderme com estrias de Caspary (Fig. 2.22C-E). Na Fig. 2.22D a estria é evidenciada por 
hemisulfato de berberina. 
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Fig. 2.23 - Testes microquímicos para visualização da endoderme, realizados para o entrenó de Commelina erecta, Floscopa glabrata e Tradescantia 
zebrina. Barra = 250 μm. 
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ANATOMIA FOLIAR DE CINCO ESPÉCIES DE COMMELINACEAE 
(ENDODERME E PERICICLO) 

Resumo  

Existem poucos relatos na literatura sobre a presença de endoderme e periciclo nas 

plantas vasculares. A maioria dos autores consideram os tecidos que envolvem os 

feixes vasculares das folhas como a bainha do feixe. O objetivo deste trabalho é 

mostrar que a bainha do feixe da folha é composta de endoderme e periciclo, bem 

como a continuidade destes tecidos entre o caule e a folha. Há uma perfeita 

continuidade entre os tecidos do caule e da folha quando se observa o traço indo em 

direção a folha. Nota-se também, que a endoderme que no caule envolve o cilindro 

vascular também envolve os feixes das folhas, constituindo assim, os monostelos. Não 

foi observada a presença de estria de Caspary na folha, foi observado somente o 

espessamento irregular da endoderme e do periciclo. Por se tratarem de monostelos, 

decidiu-se aceitar a denominação de “unidades vasculares” no lugar de “feixes”, nas 

folhas. 

 

Abstract  

In specialized literature, reports on anatomy of presence of the endodermis and the 

pericycle in leaves of vascular plants are few in number. Most authors consider the 

tissues that involve the leaves bundles as sheath bundle. The aim of this work was to 

show the sheath bundle is composed by the endodermis and the pericycle, and 

investigate the continuity of tissues between stem and leaf in Monocotyledons. The 

results showed that there is a perfect continuity between the tissues of stem and leaf 

when the leaf trace is observed going in direction to the leaf. In addition, it was 

observed that the endodermis of stem involve not only the vascular cylinder but also 

the leaf bundles, that is, the monosteles. The presence of Caspary strip in the 

endodermis was not observed. It was decided to name the leaf bundle as “unity” 

instead of “bundle”, as proposed for recently researches. 
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Introdução 

De acordo com algumas teorias evolutivas o sistema caulinar com folhas 

surgiu no Devoniano médio há mais de 387 milhões de anos atrás [5].  

Atualmente, de um ponto de vista evolutivo, nas plantas (embriófitas) 

são encontrados dois tipos distintos de folhas: as microfilas e as megafilas. As 

microfilas são folhas que apresentam apenas um cordão vascular e são 

tipicamente associadas com caules protostélicos, características pertencentes 

às Licophytas. Já as megafilas são encontradas em todas as outras plantas 

vasculares e estão associadas a caules que possuem sifonostelelos e eustelos. 

Diferentemente das microfilas, a lâmina, da maioria das megafilas tem um 

sistema de nervuras ramificadas complexo [5, 17].  

De acordo com diferentes teorias, microfilas podem ter surgido como 

protuberâncias laterais superficiais do caule e esta teoria é conhecida como 

teoria da enação. O provável surgimento dos megafilas é sugerido pela teoria 

telômica onde teria acontecido o achatamento de ramos caulinares laterais, 

resultando na expansão da lâmina da folha [5, 14, 17]. 

Sendo os principais apêndices laterais do caule, as folhas se originam 

como protuberâncias no meristema apical caulinar e são conhecidas como 

primórdios foliares. A sua principal função é a fotossíntese (produção de 

compostos orgânicos), porém, a seleção natural reservou outras funções para 

as folhas, tais como: proteção de meristemas, atração de polinizadores 

(brácteas ou hipsofilos), suporte, estocagem e ainda associações inter-

específicas com insetos (minas, galhas e etc) [11]. Todas estas funções 
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lavaram as folhas a obter as grandes diversidades morfológicas que são 

encontradas hoje na natureza.  

Nas monocotiledôneas são encontradas folhas de vários formatos, 

porém, é caráter diagnóstico para o grupo a venação paralela. A folha 

encontrada nas monocotiledôneas é denominada incompleta e invaginante, por 

apresentar em sua maioria apenas bainha e limbo, diferente das 

Eudicotiledôneas que apresentam, em geral, pecíolo e limbo, raramente 

bainha. Na família Commelinaceae, as folhas são simples, variando entre 

lanceoladas, ovadas e lineares e geralmente são suculentas [24]. Tomlinson 

[24] realizou uma grande revisão sobre a família, descrevendo a anatomia foliar 

de aproximadamente 99 espécies de maneira geral. Em sua descrição o autor 

encontra diversos caracteres diagnósticos para a família em tricomas e 

estômatos. Com relação à anatomia, o mesofilo e as nervuras são temas pouco 

explorados em comparação com a anatomia do tricomas e estômatos. Nenhum 

autor se refere à presença de endoderme na folha.  

Para Menezes [12] há uma total identidade entre os tecidos do caule e 

da folha, onde o mesofilo da folha é o próprio córtex do caule, que está atuando 

como tecido fotossintetizante. Pita et al [16] demonstraram esta continuidade 

em Pteridófita. Menezes et al [14, 15] mostraram que a endoderme e o periciclo 

envolvem os traços foliares no caule e estes vão constituir as nervuras das 

folhas, envoltas pela endoderme e pelo periciclo, constituindo unidades 

vasculares, os monostelos. Esau [3] também admite que a bainha do feixe da 

folha é a endoderme, principalmente, com base nos trabalhos de Van Fleet 

[28]. 
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Há muitos anos, diversos pesquisadores vêm mostrando que a bainha 

do feixe é a endoderme, especialmente em Gimnospermas [23]. Soar [21], em 

1922, acompanhou o desenvolvimento da endoderme em folha de Abietinae, 

mostrando as diferentes fases de desenvolvimento desse tecido. Bond [1] ao 

encontrar endoderme em Piper, interpretou a endoderme como resultante da 

evolução de uma estrutura primitiva; em outras palavras, no mesmo período 

remoto da historia filogenética, a endoderme estaria associada com o sistema 

condutor de todos os órgãos da planta. Quando os grupos de plantas se 

tornaram adaptados a um habitat terrestre o valor funcional da endoderme no 

caule diminuiu, porém, permaneceu naquelas espécies que permaneceram 

aquáticas ou secundariamente regressaram àquele modo de vida [1]. Trapp 

[25] encontrou dois tipos de endoderme na folha de oito espécies de Plantago e 

também em Littorela lacustris. Segundo o mesmo autor, a endoderme 

encontrada ou era primária, com estria de Caspary, ou secundária, com lamela 

de suberina.  

Para Van Fleet [27] as células parenquimáticas que envolvem o sistema 

vascular em folhas, que não apresentam características “endodérmicas”, têm 

sido geralmente denominadas pelos anatomistas de parênquima da borda 

“border parenchyma”, bainha do feixe parenquimatosa “parenchymatous bundle 

sheath”, bainha do feixe “bundle sheath” ou bainha amilífera “starch sheath”; 

em ciperáceas e algums grupos de gramíneas é reconhecida como a bainha de 

Mestoma “mestome sheath”. O autor comenta ainda, que sua proposta é 

mostrar que a borda ou bainha, através de testes histoquímicos, possui 

características de endoderme e que estas células podem se desenvolver em 

uma típica endoderme.  
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Em sua revisão de 1961, Van Fleet [28] afirma que a bainha do feixe é a 

endoderme. Dickison [2] encontrou em Bonnetiaceae, o que ele chamou de 

especialmente interessante a presença, em alguns gêneros, dos feixes 

vasculares envolvidos por uma bainha composta de duas regiões concêntricas: 

a camada mais interna que consistia em múltiplas camadas de fibras e uma 

mais externa, especializada, a endoderme, compostas de células com paredes 

finas e com estrias de Caspary.  

De acordo com Lersten [9] a endoderme ocorre de maneira variável 

entre os maiores taxas (Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas). A 

endoderme é comumente igual em rizomas e folhas de Pteridófitas, com 

algumas exceções; ausente em caule de Gimnospermas, mas encontrada nas 

folhas de algumas coníferas e em caule da maioria das famílias de herbáceas, 

comum em pecíolos, no entanto, falta nas folhas. Para Wu [30], em Pinus 

bungeana a ligação dada entre a permeabilidade das células com estrias de 

Caspary e o papel das folhas sugere que a alta permeabilidade da membrana 

plasmática de células com estria de Caspary da folha facilitaria o transporte de 

assimilados e de água para o mesofilo e para o tecido vascular e vice-versa.  

Menezes [12], estudando a saída dos traços foliares, demonstrou que o 

traço ao atravessar do cilindro vascular para o córtex do caule sai envolvido 

pela endoderme que constitui a bainha do feixe da folha. Posteriormente, 

Menezes et al [14] demonstraram que a endoderme está sempre presente nas 

folhas e, em trabalho posterior, Menezes et al [15] não só demonstraram a 

presença da endoderme, mas também que ela pode apresentar atividade 

meristemática originando parte do mesofilo em Echinodorus paniculatus. 
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Menezes et al [14] propuseram que se denomine o chamado feixe 

vascular da folha de unidade vascular, pois cada estrutura é formada por 

xilema primário, floema primário e periciclo, envolvidos por endoderme. 

Propuseram as autoras denominarem de unidades vasculares ou monostelos. 
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Objetivos 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a bainha dos feixes da folha 

destas espécies é a endoderme e, internamente a ela, encontra-se o periciclo, 

demonstrando se tratar de unidades vasculares ou monostelos, e também, a perfeita 

continuidade dos tecidos entre caule e folha. 
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Materiais e Métodos 

O estudo das folhas foi realizado a partir de cortes histológicos transversais 

obtidos à mão, utilizando lâmina de barbear e através de micrótomo rotativo.  

Os cortes à mão foram corados com azul de astra e safranina ou ainda 

safrablau (Bukatsch 1972 apud Krauss e Arduim [8] ) e, posteriormente, montados 

em lâminas histológicas com glicerina líquida 50%.  

Para a obtenção dos cortes em micrótomo rotativo, o material foi incluído em 

parafina segundo a metodologia descrita por Sass [19], Johansen [7] ou Kraus e 

Arduim [8] ou em historresina. Para inclusão em parafina, o material foi previamente 

desidratado em série butanólica terciária [7, 19]. Nos cortes em parafina foram 

testadas as colorações azul de astra e safranina (Bukatsch 1972 apud Kraus & 

Arduim [8]). A montagem das lâminas histológicas foi realizada com bálsamo do 

Canadá.  

Os testes microquímicos foram realizados empregando-se sudan IV para 

substâncias lipídicas, como suberina e cutina, [4] e floroglucinol acidificado para 

ligninas [7]. Para lipídios, o material controle foi tratado previamente com clorofórmio 

e metanol segundo Herr e Peterson [6]. Para visualização das estrias de Caspary e 

estruturas suberificadas utilizou-se também a coloração fluorescente hemisulafato 

de berberina, segundo Lux e Luxová [10].  
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Resultados 

Commelina erecta, Dichorisandra tyrsiflora, Floscopa glabrata, Tradescantia 

spathacea e T. zebrina apresentam folhas simples, glabras e com venação 

paralelódroma. 

Em corte transversal do caule (Fig. 3.1A-D) pode-se observar a continuidade 

entre os tecidos do caule e da folha. O traço foliar que sai do complexo vascular, 

localizado no centro do cilindro vascular, ao nível do nó, sai perpendicularmente ao 

eixo do órgão e penetra na bainha da folha. Na Fig. 3.1D nota-se que ao ultrapassar 

a camada limite entre o córtex e o cilindro central (endoderme e periciclo) o traço, 

formado por xilema e floema primário, passa a ser envolvido pelo periciclo e pela 

endoderme, tornando-se um monostelo. Ainda nas mesmas figuras, principalmente 

na Fig 3.1A é perfeitamente perceptível que os tecidos da bainha da folha são os 

mesmos do caule.  

No limbo da folha, em seções transversais, das espécies C. erecta, F. 

glabrata e T. zebrina a epiderme é unisseriada, constituída por células altas com 

paredes não espessadas e isodiamétricas (Fig 3.2A, B, E, F, I e J). As espécies D. 

tyrsiflora e T. spathacea apresentam as células epidérmicas bem menores (Fig. 

3.2C, D, G, H). As seções transversais ainda mostram estômatos localizados no 

nível das demais células epidérmicas, distribuídos em ambas as faces em F. 

glabrata (folhas anfiestomáticas); em C. erecta, D. tyrsiflora, T. spathacea e T. 

zebrina foram encontrados somente estômatos na face abaxial. Nas Fig. 3.2C-J 

observa-se a presença de uma hipoderme que na espécie T. spathacea é 

constituída de duas camadas de células bem maiores que as epidérmicas e na 

espécie T. zebrina as células são altas e com apenas uma camada de células que 
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ocupam a metade da espessura da lâmina foliar, o que oferece grande suculência 

para as folhas. O mesofilo é dorsiventral com parênquima paliçádico e lacunoso, 

porém, em T. zebrina é isomorfo e ocupa área bem reduzida (Fig. 3.2I-J), com 

idioblastos contendo ráfides ou cristais romboédricos (dados não ilustrados). 

As unidades vasculares estão distribuídas na região mediana do mesofilo. 

Todas as unidades vasculares apresentam uma endoderme bem distinta, 

geralmente com espessamento irregular; não foram observadas estrias de Caspary 

(Fig. 3.3A-H, 3.4A-F). O periciclo (bainha interna do feixe) é constituído por uma ou 

duas camadas de células que geralmente estão lignificadas irregularmente (Fig. 

3.3A-H e 3.4A-F). As unidades vasculares são colaterais com maior quantidade de 

elementos floemáticos quando comparados ao xilema.  

A endoderme pode se apresentar parenquimática, pode se apresentar com 

células parenquimáticas e células com paredes espessadas ou pode apresentar 

todas as células espessadas, com exceção as dos flancos das unidades vasculares. 

Em C. erecta observam-se células endodérmicas espessadas e não espessadas 

(Fig. 3.3A-D), melhor observado na Fig. 3.3D. Observa-se também, a saída de uma 

ramificação da nervura (Fig. 3.3C) também envolvida pela endoderme espessada.  

Em F. glabrata a endoderme é especialmente parenquimática (Fig. 3.3E-H) 

podendo apresentar com menor evidência, células espessadas. Em T. spathacea 

há, também, predominância de células parenquimáticas na endoderme (Fig. 3.4A-B), 

o mesmo foi observado em T. zebrina (Fig. 3.4C), sendo que na Fig. 3.4A podem ser 

observadas células com paredes especialmente espessadas. Em D. tyrsiflora (Fig. 

3.4D-F), na nervura mediana, a endoderme apresenta-se espessada na face adaxial 

e parenquimática na abaxial. Nas unidades vasculares subseqüentes, observa-se 

espessamento nas células em toda volta (Fig. 3.4E, F). Por mais espessadas que 
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estejam as células da endoderme, nos flancos das unidades vasculares as células 

são, em geral, parenquimáticas (Fig. 3.3A-D, Fig. 3.3G-H, Fig. 3.4A, B, E e F).  
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Discussão 

A continuidade de tecidos primários entre o caule e a folha observados nestas 

espécies foi encontrada também por Menezes em 1971 [12], em Velloziaceae. Neste 

trabalho a autora observou que próximo ao ápice caulinar, o córtex do caule era 

contínuo com o mesofilo das folhas e que os traços foliares que saíam do caule 

constituíam os feixes foliares. Foi também verificada essa continuidade em 

Melastomataceae [14] e em Pteridófitas [16]. 

A epiderme de três espécies é constituída por células altas que 

desempenham, também, a função de armazenamento de água. Da mesma maneira, 

a hipoderme encontrada apenas na região da nervura mediana em Commelina 

erecta, Dichorisandra tyrsiflora e Floscopa glabrata e encontrada em todo o limbo de 

T. spathacea e T. zebrina também armazenam, proporcionalmente, grandes 

quantidades de água. Nessas espécies nota-se que o limbo da folha é constituído 

principalmente pelas camadas da epiderme e hipoderme e pouco representado pelo 

paliçádico e pelo lacunoso. Essas características tornam as folhas destas espécies 

suculentas [22]. O clorênquima dorsiventral constitui pequena parte do limbo da 

folha nas espécies com cristais e taninos sempre localizados no paliçádico [24]  

Neste trabalho optou-se por denominar de unidades vasculares os feixes por 

concordar com a proposta de Menezes et al [15], porque, realmente, cada unidade é 

um monostelo, ou seja, a menor porção do sistema vascular – xilema e floema 

primários envolvidos pelo periciclo e internos à endoderme. 

As unidades vasculares, em Monocotiledôneas, estão sempre envoltas pela 

endoderme e pelo periciclo, ambos os tecidos, constituindo a bainha do feixe. Para 

Tomlinson [24], as folhas de Commelinaceae freqüentemente apresentam a bainha 
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do feixe completa, podendo apresentar um espessamento de parede na porção 

inferior e superior ou apenas na inferior, mas não se refere aos tecidos endoderme e 

periciclo. As unidades vasculares diferem de tamanho nas diferentes espécies de 

feixes grandes até medianos em C. erecta, D. tyrsiflora e em F. glabrata e menores, 

em relação as anteriores, em T. spathacea e T. zebrina. 

Muitas espécies de Monocotiledôneas apresentam estrias de Caspary na 

endoderme da unidade vascular como em Zea mays, Nymphoydes indica e 

Frimbritylis annua [14]; no entanto, em gêneros de Gimnospermas, como Pinus, a 

endoderme também possui estrias [30]. Em Pteridófitas (Filicines), a endoderme com 

estria de Caspary nas células representa uma situação bem generalizada [14]. Outra 

característica marcante da endoderme, em folhas, é a presença de amido (bainha 

amilífera) fato também observado em Tumbergia grandiflora [14]. Porém, não foi 

observada a presença de estrias de Caspary em nenhuma das espécies estudadas 

e nem amido na endoderme destas espécies, (apenas cloroplastos em C. erecta) 

fato já mencionado em Lagenocarpus bracteosus [20]. Vieira et al [29] descrevem 

que em Poaceae a bainha externa do feixe é a endoderme e a bainha interna é o 

periciclo. Van Fleet [26] declara que a camada mais interna do mesofilo é, sempre, a 

endoderme com estria, suberina, cristais, ou nenhuma característica anatômica 

diferente, desde que seja a camada mais interna do mesofilo. Outros autores como 

Trapp [25], Soar [21] e Lersten [9] encontraram endoderme nas folhas de outros 

taxa, inclusive em Angiospermas basais.  

Outra característica importante da endoderme é a sua atividade meristemática 

na folha [15], fato de grande relevância também não encontrado nas espécies do 

presente estudo.  



 
 

143 
 

Apesar das espécies, aqui estudadas, não apresentarem características como 

a presença de amido ou a presença de estrias, através da reação com cloreto de 

zinco iodado e com sudan IV, verificou-se a presença de suberina, pelas colorações 

semelhantes à adquirida pela cutina da epiderme. No entanto, não foi possível 

demonstrar com fotos. A endoderme nestas espécies se encontra completamente 

lignificada, parcialmente lignificada ou sem qualquer lignificação. Em Cyperaceae e 

alguns grupos de gramíneas apresentam a endoderme espessada, denominada de 

bainha de mestoma [18]. 

Menezes [13] descreveu a bainha mestomática em Barbacenioideae. Talvez 

se pudesse chamar de bainha de mestoma também em espécies de 

Commelinaceae, mas não há uma continuidade entre as células espessadas, pois, 

nos flancos da unidades vasculares, há de uma a três células não espessadas. 

Quando há uma célula, ela é bem maior que as demais. 

Desta maneira, com os resultados obtidos aqui, corroboram-se as pesquisas 

de Menezes e seus colaboradores [14] que afirmam que todos os tecidos primários 

que estão na raiz, estão também no caule e na folha e também, confirmando a 

presença dos tecidos primários endoderme e periciclo na folha. 
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Fig. 3.1A-D – Seções tranversais dos caules (região nodal) de Tradescantia zebrina (Fig. 3.1A-C), Commelina erecta Fig. 3.1B) e Floscopa glabrata (Fig 3.1D), 
sendo esta sob fluorescência. Nota-se a continuidade dos tecidos entre o caule e a folha, na Fig 3.1A -C nota-se os complexos vasculares (Cx) e os traços 
foliares indo em direção à bainha da folha (Ba). Fig 3.1D: pode- se observar a endoderme (En) envolvendo o traço foliar. Uv- Unidade vascular. 
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Fig. 3.2A-J – Seções transversais da folhas de Commelina erecta (Fig. 3.2A-B), Dichorisandra tyrsiflora 
(Fig. 3.2C-D), Floscopa glabrata (Fig. 3.2E-F), Tradescantia spathacea (Fig. 3.2G-H) e  Tradescantia 
zebrina(Fig. 3.2I-J). En- Endoderme.  
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Fig. 3.3A-J - Aspecto anatômico geral da folhas de Commelina erecta (Fig. 3.3A-D), Floscopa glabrata 
(Fig. 3.3E-H), notando-se as unidades vasculares envolvidas pela endoderme (En) e periciclo (Pr).  
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Fig. 3.4A-F - Seções transversais das folhas de Tradescantia spathacea(Fig. 3.4A-B); Tradescantia 
zebrina (Fig. 3.4C) e Dichorisandra tyrsiflora (Fig. 3.4D-F) notando-se as unidades vaculares envolvidas 
pela endoderme (En) e periciclo (Pr). 
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4 CAPÍTULO 4 
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MORFOLOGIA E ANATOMIA DE MINAS FOLIARES EM COMMELINA 
DIFFUSA WILLD. EX. KUNTH E FLOSCOPA GLABRATA (KUNTH) HASSK. 
(COMMELINACEAE). 

Resumo  

 

Há poucos relatos na literatura sobre anatomia de plantas parasitadas por agentes 

minadores, os quais promovem escavações ou caminhos através do consumo dos 

tecidos internos das plantas por larvas de diversos insetos. A proposta deste trabalho 

foi analisar anatomicamente a ocorrência de minas foliares em Commelina diffusa e 

Floscopa glabrata causadas por espécies de larvas endofitófagas de dípteros, 

pertencentes a duas famílias: Agromyzidae e Chironomidae. Em Commelina diffusa 

foram encontradas larvas da família Agromyzidae e em Floscopa glabrata observaram 

três exuvias cefálicas de Chironomidae. Os dados anatômicos revelaram que os 

minadores consumiram apenas os tecidos parenquimáticos do mesofilo, formando 

minas lineares. Além disso, notou-se que a epiderme e os tecidos vasculares de porte 

médio foram mantidos intactos em ambas as espécies, não apresentando alterações 

estruturais, como a neoformação de tecidos. 

 

Abstract 

 

In specialized literature, reports on anatomy of miners in host plants are few in number. 

These agents trigger excavations, or paths, by consumption of plant inner tissues by 

larvae of several insects. The aim of this work was to investigate leaf miner occurrence 

in Commelina diffusa and Floscopa glabrata using anatomical techniques. In this case, 

it was discovered that members of Agromyzidae and Chironomidae families, which are 

Diptera endophytophagous larvae types, were responsible for the tunnels. Moreover, in 

Commelina diffusa was found Agromyzidae larvae while in Floscopa glabrata three 

Chironomidae cephalic exuviae were found. The miners, as shown by anatomical 

studies, used only parenchymatic tissues of mesophyll for their feeding, causing the 

formation of linear miners. In addition, the epidermis and the middle-sized vessel 

bundles, in both species, were kept intact, showing no structural modification, like 

neoformation of tissues. 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=11692-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DCommelina%2Bdiffusa%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=21866-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DCommelina%2Bdiffusa%26output_format%3Dnormal
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Introdução 

A associação minador-planta pode ter surgido há 275 milhões de anos sendo, 

provavelmente, uma interação benéfica ao hospedeiro, pois, este encontra abrigo e 

alimento durante a fase larval de seu ciclo [13]. 

Existem aproximadamente 10.000 espécies descritas de minadores foliares 

que ocorrem dentro de 51 famílias de insetos holometábolos, isto é, metamorfose 

completa. Essas ordens incluem Coleoptera, Diptera, Lepidoptera e Hymenoptera [4, 

5, 7, 8, 16]. 

Das espécies vegetais atuais são relatadas minas em um grande número de 

famílias, tais como: Amaranthaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Chenopodiaceae, 

Commelinaceae, Convolvulaceae, Dipsacaceae, Lamiaceae, Mytaceae, Poaceae, 

Rubiaceae e Rutaceae [7, 15, 19]. Em trabalho recente, Santos et al. [19] 

registraram a ocorrência de dípteros minadores em seis famílias de angiospermas; 

dentre elas, apenas uma espécie de Commelinaceae (Commelina diffusa Burn.), na 

qual foram encontradas 81 larvas e 43 pupas de Liriomyza commelinae 

(Agromyzidae). No entanto, ressalta-se que não foi objetivo dos autores descrever 

anatomicamente as minas, aspecto que não foi registrado até o momento em 

representantes de Commelinaceae.  
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Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo registrar a ocorrência de minas foliares 

causadas por ação de dípteros, apresentando uma descrição anatômica em duas 

espécies de Commelinaceae ocorrentes na Serra do Cipó (MG).  
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Materiais e Métodos 

Folhas não minadas e minadas de Commelina difusa Willd. ex Kunth e 

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk. foram coletadas de indivíduos localizados nas 

margens do Córrego Braúna, onde ocorrem afloramentos de mata ciliar na Serra do 

Cipó (19º 18’ 03,9’’S, 43º 36’ 04,1’’W; 1046 m), Minas Gerais, Brasil. 

Para análise anatômica, folhas minadas e não minadas foram fixadas em FAA 

50 (formaldeído, ácido acético e etanol 50%, 1:1:18 v/v) por 48 horas Johansen [10] 

e desidratadas em série etanol/álcool butílico terciário (50-100%), sendo 

posteriormente incluídas em parafina, seguindo metodologia descrita por Ruzin [17]. 

A coloração do material foi feita com azul de Astra e safranina (9:1), segundo Kraus 

et al [11] . Para diafanização de folhas minadas, utilizou-se solução de peróxido de 

hidrogênio e ácido acético (1:1), seguindo metodologia descrita por Kraus e Arduim 

[12]. As folhas diafanizadas foram coradas com safranina 1% e montadas em 

lâminas histológicas permanentes, com uso de bálsamo do Canadá. 

As imagens foram obtidas com o uso de Sistema de Digitalização de Imagem 

(IM50) acoplado ao microscópio Leica DMLB do Laboratório de Anatomia Vegetal da 

Universidade de São Paulo. 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=11692-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DCommelina%2Bdiffusa%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=21866-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DCommelina%2Bdiffusa%26output_format%3Dnormal
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Resultados e discussão 

Commelina diffusa e Floscopa glabrata apresentam folhas simples, glabras e 

com venação paralelódroma (Fig. 4.1A-D). Os agentes minadores observados nas 

folhas das duas espécies analisadas são dípteros, pertencentes à duas famílias: 

Agromyzidae em C. diffusa e Chironomidae em F. glabrata. As minas são espaços 

gerados pela ação do minador no tecido vegetal e, segundo Needham et al. [16], 

quando as larvas se alimentam de tecido parenquimático formando extensos túneis 

em uma única direção, as minas são chamadas de lineares e, quando a larva se 

alimenta em várias direções, a mina forma uma região delimitada conhecida por 

mancha (“blotch”). Além disso, Hering [7] descreve um caso intermediário em que o 

minador começa formando uma pequena mina linear e depois se expande formando 

uma mancha. Nas duas espécies de Commelinaceae estudadas, observou-se que a 

mina é do tipo linear (Fig. 4.1A-D), formando verdadeiras serpentinas. Trabalhos 

anteriores mostraram características semelhantes em outras espécies vegetais 

como Richterago riparia Roque (Asteraceae) [15] e Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 

(Clusiaceae) [3]. 

Três cápsulas cefálicas de diferentes tamanhos foram observadas em uma 

mesma folha de F. glabrata, provavelmente resultado de mudas de um mesmo 

indivíduo. Duas dessas cápsulas são vistas na Figura 4.1D. A associação de 

dípteros, pertencentes à família Agromyzidae, como agentes minadores em 

Commelinaceae foi citada por Santos et al. [19] em Commelina diffusa Burn, sendo a 

principal hospedeira das larvas e pupas de Liriomyza commelinae. 

Em corte transversal (Fig. 4.2A-D) as folhas não afetadas das duas espécies 

apresentam epiderme unisseriada, constituída por células com paredes não 
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espessadas e isodiamétricas. Os cortes mostram ainda estômatos localizados ao 

nível das demais células epidérmicas, distribuídos em ambas as faces (folhas 

anfiestomáticas). O mesofilo dorsiventral, com idioblastos contendo ráfides ou 

cristais romboédricos. As unidades vasculares estão distribuídas na região mediana 

do mesofilo, com a endoderme (bainha parenquimática da unidade vascular) e o 

periciclo constituídos por células não lignificadas (Fig. 4.2B, D). Segundo Tomlinson 

[20], as folhas de Commelinaceae, freqüentemente, apresentam a bainha do feixe 

(aqui, neste trabalho endoderme) completa, podendo apresentar um espessamento 

de parede na porção inferior e superior ou apenas na inferior. 

Quando um órgão vegetal é afetado por ação de algum agente minador ou 

galhador, a anatomia pode ou não variar. Melo-de-Pinna et al [15] descrevem que a 

diferença entre os dois tipos de endofitofagia (insetos minadores e insetos 

formadores de galhas) é que na mina há ausência de neoformação de tecidos. No 

entanto, Mani [14] embora mencione que em muitas minas o tecido vegetal 

permanece relativamente inalterado, ou seja, não há formação de novos tecidos, o 

autor descreve alguns casos de minas em que novos tecidos são formados próximo 

ao sistema vascular, como resultado de fatores mecânicos sem uma relação 

específica com a larva do agente minador. As minas das duas espécies de 

Commelinaceae, anatomicamente, não provocaram alterações estruturais, 

corroborando as observações feitas por Melo-de-Pinna et al [15] para Richterago 

riparia e Almeida-Cortez e Melo-de-Pinna [3] para Vismia guianensis. 

As Fig. 4.3A-B mostram o local de entrada da larva do minador, na face 

adaxial da folha em ambas as espécies. Em corte transversal de folhas de F. 

glabrata (Fig. 4.3C e 4.3E) e C. diffusa (Fig. 4.3D e 4.3F) foi possível observar que o 

canal (mina) se forma pela consumição dos tecidos parenquimáticos do mesofilo. 
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Durante a formação do canal a larva consome tanto o parênquima paliçádico como o 

lacunoso, mantendo a epiderme intacta, em ambas as faces (Fig. 4.3C-F), bem 

como os idioblastos contendo cristais e o sistema vascular. Este comportamento das 

larvas minadoras evitarem as unidades vasculares já foi descrito por Melo-de-Pinna 

et al [15]. Segundo as autoras, há uma possível relação com a presença de lignina 

nas células pericíclicas e xilemáticas e a fase de desenvolvimento do aparelho bucal 

da larva. 

É interessante observar que nas duas espécies de Commelinaceae 

analisadas, as larvas minadoras não se alimentaram das unidades vasculares de 

médio porte (Fig. 4.3F), embora a endoderme (bainha externa) e o periciclo (bainha 

interna) sejam constituídos por células não lignificadas. 

Quanto à fase de desenvolvimento das larvas minadoras em F. glabrata, 

observaram-se três exuvias cefálicas, indicando maior grau de desenvolvimento em 

relação à larva encontrada em C. diffusa. Contudo, não foi observada alteração no 

comportamento alimentar do inseto, a partir do material botânico examinado. 

Uma característica comum em minas foliares é a epiderme permanecer 

intacta independente do agente minador ou grupo de plantas e é referida por 

diversos autores como uma proteção física das larvas minadoras. No entanto, 

Hawkins [6] menciona que a alta susceptibilidade de minadores foliares à 

parasitoides tem sido atribuída à pouca mobilidade da larva, associada à alta 

visibilidade da mina e escassa proteção física oferecida pela epiderme foliar.  

Vários trabalhos têm relatado a ocorrência de minas causadas por Díptera, 

muitos dos quais mencionam espécies de Agromyzidae como hospedeiras de 

Hymenoptera [1, 2, 9, 21, 22]. No presente estudo, até a fase de desenvolvimento da 
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larva minadora, não foi observado qualquer indício da presença de Hymenoptera 

endoparasita.  

Salvo e Valladares [18] fazeram uma ampla discussão sobre a influência da 

forma da mina na vulnerabilidade à parasitoides e mencionam que os hospedeiros 

(larvas minadoras) em minas de manchas apresentam uma menor taxa de 

parasitismo quando comparados aos de minas lineares. Com base nesta relação, é 

possível que uma observação mais detalhada que inclua diferentes fases do 

desenvolvimento das larvas minadoras em C. diffusa e F. glabrata possa fornecer 

novos dados de endoparasitose em espécies de Díptera. 
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Fig. 4.1A-D - Vista frontal da folha minada de Commelina diffusa e Floscopa glabrata. 
(Commelinaceae) a partir de material diafanizado. Fig. 4.1A-B: larva de Agromyzidae em folha de 
Commelina diffusa, nota-se ainda, o caminho linear (seta) feito pelo minador. Fig. 4.1C: detalhe da 
larva do minador (Agromyzidae) visto por transparência. Fig. 4.1D: folha minada por (Chironomidae) 
de Floscopa glabrata; observe as exúvias cefálicas (asterisco) no mesofilo. Ne- Nervura paralela. 
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Fig. 4.2A-D - Seções transversais de folhas não minadas de Floscopa glabrata (Fig. 4.2A-B) e 
Commelina diffusa (Fig. 4.2C-D). Ab- Face abaxial da epiderme; Ad- Face adaxial da epiderme; En- 
Endoderme; Lc- Parênquima lacunoso; Pp- sdxParênquima paliçádico; St- Estômatos. 
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Fig. 4.3A-F. Seções transversais de folhas minadas de Floscopa glabrata (coluna à esquerda) e 
Commelina diffusa (coluna à direita). Fig. 4.3A-B: local de entrada (E) da larva minadora. Fig. 4.3C-D: 
mina (Mi*) formada pelo consumo dos tecidos parenquimáticos. Nota-se unidades vasculares (Uv) 
não consumidas pelo minador (Fig. 4.3C-D e F). 

 

 

 

* * 

* * 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho era demonstrar que o 

espessamento primário em monocotiledôneas resulta da atividade do periciclo 

associado à endoderme com atividade meristemática e que estes tecidos estão 

presentes nos diferentes órgãos vegetativos, pode-se inferir que: 

A endoderme, na raiz é responsável pela formação do córtex interno (ou todo 

córtex), cujas células são denominadas de derivadas da endoderme meristemática 

(DEM); o periciclo origina raízes laterais 

No caule, de Commelinaceae a atividade meristemática da endoderme e do 

periciclo é limitada a região nodal; no entanto, esta atividade meristemática é muito 

pequena, não promovendo o espessamento do órgão, como já observado em outras 

Monocotiledôneas que apresentam cormos, rizomas e bulbos. Apenas na região do 

nó verificaram-se divisões a partir de iniciais endodérmicas. Outra característica 

muito importante, que ocorre nessa região, é a formação dos complexos vasculares 

no centro do cilindro central da região nodal. Este estudo indica que os complexos 

são responsáveis pelo direcionamento dos traços foliares para a bainha da folha, 

porém há necessidade de uma análise mais aprofundada. O periciclo atua formando 

os feixes periféricos (na região do nó e entrenó) e os plexos radiculares na região do 

nó. 

Na folha concluiu-se que os feixes são, na verdade, unidades vasculares, 

constuídos de xilema e floema primários, periciclo, envolvidos pela endoderme.  

Assim, corroboraram-se com as pesquisas de Menezes e seus colaboradores 

que afirmam que todos os tecidos primários que estão na raiz, estão também no 
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caule e na folha e também, confirmando idéia de continuidade entre os tecidos da 

raiz do caule e da folha. 

 


