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RESUMO 

 

O sistema vascular de monocotiledôneas, incluindo Commelinaceae, tem sido estudado 

desde o sec. 17, sendo uma das maiores dificuldades em estudar esse sistema a grande 

quantidade de feixes vasculares e a complexidade de suas conexões, especialmente nas 

espécies que possuem plexo vascular nodal. As variações no sistema vascular não se 

restringem à relação caule/folha, uma vez que as raízes também podem apresentar certo 

grau de complexidade. Neste trabalho buscamos entender e apresentar uma arquitetura 

vascular em Commelinaceae baseado na reconstrução direta de análises tridimensionais 

dos sistemas caulinar e radicular. Para isto, foram analisadas amostras de caule (20 

espécies) e raiz tuberosa (7 espécies) da família Commelinaceae, a partir de 

representantes das duas tribos de Commelinoideae (Commelineae e Tradescantieae). O 

rastreamento do sistema vascular no ápice caulinar mostrou que os feixes vasculares 

caulinares (em fase procambial) começam a ser distinguidos no 4º fitômero, a partir do 

ápice caulinar. A atividade meristemática do periciclo e o incremento foliar foram os 

principais fatores de espessamento primário do caule. A partir de análises tridimensionais 

complementares, como microscopia confocal, microtomografia computadorizada, 

vetorização gráfica e diafanização whole mount foram construídos modelos 

tridimensionais da arquitetura vascular em Commelinaceae. Nestes modelos foi possível 

verificar uma categoria de feixes ainda não relatada para Commelinaceae e que os feixes 

periféricos não são interrompidos ou terminam cegamente na periferia da medula. Três 

padrões de plexo vascular nodal são propostos, nos quais todos os feixes vasculares se 

conectam por meio de traqueídes. Para raiz tuberosa, dados morfométricos foram obtidos 

com auxílio do software ImageJ e vetorização gráfica foi utilizada para rastreamento do 

sistema vascular. Os resultados mostram quatro variações anatômicas do cilindro vascular 

e a quantificação morfométrica das características responsáveis por estas variações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The vascular system of monocotyledons, including Commelinaceae, has been studied 

since 17th century, and one of the greatest difficulties in studying these systems is the 

great number of vascular bundles and the complexity of their connections, especially the 

species that have vascular nodal plexus. The variations in the vascular system are not 

restricted to the stem-leaf relation, since the roots can also present some degree of 

complexity. In this work we seek to understand and present a vascular architecture for 

Commelinaceae based on the direct reconstruction of 3D analyzes of shoot and root 

systems. Samples of stem (20 species) and tuberous root (7 species) of the 

Commelinaceae were analyzed including two tribes of Commelinoideae (Commelineae e 

Tradescantieae). The tracing of the vascular system in the shoot apex showed that the 

vascular bundles (in the procambial phase) begin to be distinguished in the 4th phytomer, 

from the apex. The meristematic activity of the pericycle (in the procambial phase) and 

the leaf increment were the main factors of primary stem thickening. From 

complementary 3D analyzes, such as confocal microscopy, computer microtomography, 

graphic vectorization and whole mount diaphanization, three-dimensional models of the 

vascular architecture were constructed from Commelinaceae. In these models it was 

possible to verify a category of bundles not yet reported for Commelinaceae and that the 

peripheral bundles are not interrupted or end blindly in the periphery of the vascular 

cylinder. Three patterns of nodal vascular plexus are proposed, in which all vascular 

bundles are connected by means of tracheids. For tuberous root, morphometric data were 

obtained by the aid of ImageJ software and graphic vectorization was used to trace the 

vascular system. The results show four anatomical variations of the vascular cylinder and 

the morphometric quantification of the characteristics responsible for these variations 
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Introdução Geral 

 

O sistema vascular caulinar em monocotiledôneas é caracterizado pela ausência do 

cilindro vascular e câmbio presentes nas eudicotiledôneas, constituindo-se de feixes 

vasculares distribuídos na região medular (Esau, 1977; Fahn, 1982).  

Dependendo da família estes feixes podem formar conexões entre si (ex: 

Arecaceae) ou com plexos vasculares nodais (Commelinaceae, Poaceae, Dioscoreaceae) 

(Mohl, 1845; De Bary, 1877; Fisher & French, 1976). As conexões entre dois feixes a 

nível caulinar são chamadas de pontes (Zimmermann & Tomlinson, 1967; Esau, 1977), 

enquanto as conexões na região nodal constituem uma rede anastomosada de elementos 

vasculares denominada de plexo vascular nodal. O sistema caulinar de Commelinaceae é 

caracterizado pela presença de dois plexos vasculares na região dos nós, sendo um interno 

e outro externo, fundamentais para a organização da arquitetura vascular deste grupo.  

As folhas de monocotiledôneas geralmente apresentam feixes de menor calibre 

(feixe menor) alternado com feixes de maior calibre (feixe maior) que se conectam ao 

sistema de feixes axial do caule Esau (1977). Em seção transversal estes feixes podem 

estar distribuídos em anéis na região dos internós onde os feixes menores geralmente são 

periféricos e adjacente ao periciclo, enquanto os feixes maiores estão distribuídos no 

centro da medula (De Bary, 1877; Esau, 1977.), cuja nomenclatura é bastante variada na 

literatura. Na periferia do cilindro vascular, além dos feixes menores, podem ser 

encontrados os feixes caulinares (Guillaud, 1878; Haberlandt, 1914; Beck, 2010), 

enquanto no centro a medula, até o momento, tem sido reportado a presença apenas de 

feixes maiores (Esau, 1977).  

Historicamente, a presença do plexo vascular nodal tem desencorajado muitos 

autores a investigar a arquitetura vascular dos grupos de monocotiledôneas (Bell, 1980) 
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e os poucos trabalhos existentes não disponibilizam técnicas muito precisas para 

demonstrar a complexidade desta anastomose de elementos vasculares.   

Em Commelinaceae, o sistema vascular tem sido analisado desde o século 19 

sempre descrevendo feixes que se conectam com as folhas e feixes próprios do caule, 

além de relatarem uma anastomose na região nodal (Lestiboudois, 1840; De Bary, 1877; 

Holm, 1906; Scott & Priestley, 1925). 

Apesar dos esforços destes pesquisadores, o sistema vascular não foi totalmente 

explicado, mesmo entre autores atuais. Dentre estes trabalhos, pouco foi mencionado 

sobre a relação entre o plexo vascular e os produtos do eixo caulinar, bem como sua 

influência na arquitetura vascular. Para ampliar o conhecimento sobre o sistema vascular 

em Commelinaceae, estendemos as análises para o sistema subterrâneo, com foco na 

distribuição do sistema vascular em diferentes gêneros com raiz tuberosa. 

Neste trabalho buscamos compreender a arquitetura vascular no sistema caulinar e 

das raízes tuberosas de Commelinaceae, incluindo as relações dos plexos vasculares 

(externo e interno) com a morfoanatomia caulinar e os diferentes padrões de organização 

vascular das raízes tuberosas. Para isto foi necessário entender a distribuição e conexões 

do sistema vascular do caule e raiz tuberosa, através da análise do percurso dos feixes 

vasculares e da expansão do cilindro vascular das raízes.  

Contextualizando os principais temas abordados nesta tese, abaixo introduzimos, 

de forma resumida, os aspectos relativos à diversidade morfológica dos sistemas caulinar 

e radicular em Commelinaceae, além da complexidade do sistema vascular em 

monocotiledôneas. Por fim, apresentamos a estrutura da tese destacando as principais 

contribuições de cada capítulo. 
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Aspectos morfológicos e anatômicos dos órgãos vegetativos em Commelinaceae 

 

Os representantes da família Commelinaceae são plantas perenes, incluindo quase 

todas as espécies de floresta, podendo ocorrer espécies anuais, as quais são geralmente 

terrestres e mesofíticas, sendo poucas espécies aquáticas. Espécies trepadeiras são 

geralmente encontras em florestas (ex: Palisota e Dichorisandra) (Faden, 1998), 

entretanto é comum algumas espécies utilizarem outras plantas como suporte para atingir 

alturas mais elevadas.  A maioria das espécies é decumbente, enquanto as eretas esta 

quase que restritas ao Dichorisandra (Tomlinson, 1966).  

O sistema subterrâneo, em Commelinaceae, pode apresentar raízes fibrosas e 

tuberosas. Raiz tuberosa é um órgão modificado de reserva encontrado em plantas 

vasculares que geralmente acumulam água, carboidrato ou proteína (Stevens, 1911; 

Bresinsky et al., 2013; Apezzato-da-Gloria, 2015). Em uma definição genérica de raízes 

tuberosas, Gregory (1965) descreve como sendo o alongamento das raízes pela deposição 

de amido e aumento do peso e volume do tecido característico deste órgão. Em 

Commelinaceae, as raízes fibrosas (i.e., raiz não-espessada) apresentam maior proporção 

de córtex em relação ao estelo, conforme demostrado por Arber (1925), Aundhe & 

Deokule (2001) e Hofreiter & Tillich (2002). No entanto, em raízes tuberosas esse padrão 

pode ser mantido ou apresentar expansão do estelo durante o processo de tuberização 

(Arber, 1925; Hofreiter & Tillich, 2002). 

As raízes podem ser apenas fibrosas (finas), ou fibrosas e tuberosas (Faden, 1985) 

(Fig. 1). As raízes tuberosas podem ser cônicas, fusiformes ou uniformemente espessadas 

(Fig. 1).  
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Fig. 1. Sistema subterrâneo de A) Commelina platyphylla. Seta preta indicando raiz 

tuberosa cilíndrica. B) Dichorisandra leucophthalmus HOOK. Seta preta indicando raiz 

tuberosa fusiforme. C) Dichorisandra radicalis Nees & Mart.. Seta preta indicando raiz 

tuberosa fusiforme. Seta vermelha indicando raiz fibrosa. RL=raiz lateral. 

 

Quanto ao sistema caulinar, a presença de rizoma é muito rara, sendo frequente a 

ocorrência de estolões em espécies de floresta, além de bulbos e cormos reportados em 

Cianotis (Faden, 1985). A filotaxia é alterna espiralada ou dística podendo apresentar 

duas filotaxias no mesmo indivíduo, separando a fase vegetativa da fase reprodutiva 

(Faden, 1985). Na maioria das espécies, a fase vegetativa possui filotaxia alterna 

espiralada no ápice caulinar e alterna dística na fase adulta (Fig. 2). Em outras espécies, 

a exemplo do gênero Dichorisandra, em ambas as fases vegetativa e reprodutiva, a 

filotaxia é espiralada. Segundo 

Tomlinson (1966) ocorre o contrário, 

onde a filotaxia dística é uma condição 

inicial, que subsequentemente e quase 

de imediato é omitida e torna-se espiral 

na fase adulta. Em espécies como 

Tradescantia spatacea e Callisia 

fragans a filotaxia é alterna espiralada. 

Essa filotaxia quando associada a curtos internós produz uma filotaxia semelhante a 

 
Fig 2. Tripogandra diuretica com filotaxia alterna 

espiralada no ápice e alterna distica na fase adulta.  
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rosetas (verticilada). A bainha foliar é 

fechada podendo ocasionalmente 

romper com o desenvolvimento de um 

ramo ou inflorescência. A parte aérea é 

suculenta e as folhas podem ser 

membranosas ou carnosas. A suculência 

das folhas (Fig. 3) pode ser atribuída à 

epiderme ou à hipoderme, e em algumas 

espécies compreende mais da metade da espessura foliar (Faden, 1998). A venação é 

paralelinérvea com nervuras, geralmente, conspícuas e numerosos feixes comissurais. 

Canais de ráfides estão presentes em todas as espécies, exceto no gênero Cartonema 

(Faden, 1985). 

 

Sistema vascular no eixo caulinar 

    

Feixe vascular: O sistema vascular primário de angiospermas é constituído de feixes 

vasculares, predominantemente colaterais, que podem variar em tamanho, organização 

dos elementos vasculares e posição relativa em seção transversal (Esau, 1977).  

Os feixes podem ainda ser bicolaterais (floema externo / xilema interno / floema 

externo) ou concêntricos (anfivasal ou anficrival) (Esau, 1977). O feixe anficrival possui 

xilema circundado por floema enquanto o anfivasal possui floema circundado por xilema 

(Esau, 1977). Em monocotiledôneas (Araceae, Liliaceae, Juncaceae, Cyperaceae) os 

feixes anfivasais ocorrem em posições específicas do eixo caulinar e parecem ser 

filogeneticamente bastante especializados (Esau, 1977). 

 
Fig 3. Folha de Cianotis sommaliensis com 

hipoderme aquífera. 
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Em muitas monocotiledôneas não é possível distinguir o cilindro vascular do 

córtex (Fahn, 1982; Bresinsky et al., 2013), por outro lado em algumas famílias (i.e., 

Commelinaceae) o cilindro vascular é bem demarcado pelo periciclo e pela endoderme. 

Em Commelinaceae, a endoderme em algumas regiões do caule pode apresentar estria de 

Caspary (Fig. 4A) e amido (Fig. 4B). 

 

Fig 4. Secções transversais do caule de A) Dichorisandra leucophthalmus. Seta indicando estria de 

Caspary. B) Tradescantia zebrina colorida digitalmente. Endoderme com amido (amarelo) e feixe vascular 

(rosa-claro). Destaque da mesma região em menor aumento. 

 

De acordo com Fahn (1982), em Poaceae são reconhecidos dois tipos de arranjo dos 

feixes vasculares:  

1) Os feixes vasculares são organizados em dois anéis, onde o anel mais interno é 

constituído de feixes maiores e o anel mais externo de feixes menores, 

2) Os feixes vasculares estão espalhados por toda seção transversal do caule, sem 

uma distinção em anéis. 

Um feixe vascular no caule (feixe axial) pode ser contínuo com um feixe foliar (veia) 

formado um sympodio (Esau, 1977; Beck, 2010). A conexão ou extensão do feixe axial 

em direção à base da folha é denominada traço foliar (Esau, 1977; Raven, 2005; Beck, 

2010; Bresinsky et al. 2013). O termo traço foliar tem sido utilizado, pelo menos, desde 

o sec. 17, sendo um dos registros mais antigos da utilização do termo traço foliar 

(Blattspuren) encontrado em Die Anatomie der pflanzen de Malpighi (1675). Segundo 
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Stevens (1911) os feixes presentes no caule anatomicamente visíveis na folha são 

chamados traços foliares, assim, o número total de feixes que pertencem a uma folha 

formam um traço foliar. O conceito de que um traço é constituído de um ou mais feixes, 

também foi utilizado por De Bary (1877) ao afirmar que “cada cotilédone tem um traço 

foliar de dois feixes {a,b}, os quais se tornam unidos em um na porção abaixo do caule 

hipocotiledonar” (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Esquema do curso dos feixes de plântula de Lupinus lehmanni. Adaptado de De Bary (1877). 

 

Para a maioria dos autores, monocotiledôneas possui três tipos de feixes: maiores, 

menores e os caulinares (Guillaud, 1878; De Bary, 1877; Haberlandt 1914; Scott & 

Priestley, 1925; Esau, 1943; Fahn, 1982; Beck, 2010). Os feixes menores formam traços 

foliares com maior frequência que os feixes maiores (Fahn, 1982). Cada feixe menor 

alcança a posição mais central da medula, quando seguidos da base para o ápice, e então 

mudam de direção bruscamente em direção à periferia (Fahn, 1982). Os feixes maiores 

se estendem mais ao centro do caule na maioria das monocotiledôneas (Esau, 1977; Fahn, 

1982), e todos os feixes (maiores e menores) em parte de seu curso são encontrados na 

região periferica (Fahn, 1982). Quando os feixes da região central são seguidos da base 
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para o ápice, rotacionam uniformemente e descrevem uma hélice na direção do espiral 

filotático (Fahn, 1982). 

De acordo com De Bary (1877), os feixes caulinares são feixes considerados próprios 

do caule, uma vez que estes não são contínuos com os feixes da folha e portanto não 

formam traços foliares. Segundo Esau (1954, 1977) é possível fazer uma distinção 

topográfica entre o caule e a folha, bem como entre o tecido vascular de ambos. A autora 

descreve ainda que, em termos de desenvolvimento, o sistema vascular primário do caule 

talvez seja independente do sistema vascular das folhas na maior parte. Assim, o termo 

“tecido vascular caulinar” é apropriado para designar um tecido vascular que não mostra 

influência direta das folhas, portanto, nesta definição, tanto os traços foliares como tecido 

vascular caulinar são tecidos do caule. 

De acordo com Kumazawa (1946) existem três tipos de feixes vasculares no caule de 

Zea mays: 1) os feixes derivados da nervura central e os laterais mais largos que penetram 

profundamente no interior do caule e depois se conectam com a periferia nos nós mais 

baixos; 2) feixes laterais menores, que imediatamente ao entrar no caule, ocupam a 

posição de feixes periféricos mais externos e 3) representado pelos feixes que são mais 

reduzidos e que desaparecem gradativamente no córtex próximo ao nível dos nós. 

De acordo com alguns autores (Zimmermann, 1972; Esau, 1977), o sistema vascular 

das monocotiledôneas pode ser dividido em sistema vascular interno, constituído de 

feixes vasculares maiores e sistema interno, constituído de feixes vasculares menores e 

caulinares.Para Esau (1977), no sistema interno os traços foliares são conectados com 

feixes verticais contínuos e no sistema externo são conectados com feixes que terminam 

cegamente no córtex. Essa diferença é um resultado da diferenciação relativamente tardia 

dos feixes mais externos (Zimmermann & Tomlinson, 1968; Esau, 1977). 
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Frequentemente os feixes vasculares em monocotiledôneas são descritos como 

espalhados aleatoriamente (Esau, 1977; Fahn, 1982; Beck, 2010; Bresinsky et al., 2013), 

mas também podem estar organizados em anéis (Arber, 1925). Em Cyperus involucratus 

Rottb. (Cyperaceae) foi demonstrado por Korn (2016) que os feixes são claramente 

ordenados e que o termo atactostelo seria inapropriado, pois significa sem ordem. O autor 

sugere o termo placostelo para monocotiledôneas e cilcostelo para o caule das 

eudicotiledôneas. Em Commelinaceae os feixes estão organizados em anéis concêntricos 

no cilindro vascular (Scott and Priestley, 1925), que segundo a classificação de Korn 

(2016) seria um placostelo. 

 

Plexo vascular: Plexo vascular é uma região de conexão entre o sistema vascular de um 

órgão ao sistema vascular de outro órgão de identidade diferente como ocorre entre caule 

e a raiz adventícia (Shane, 2000) (Fig. 6A-B) ou de mesma identidade como ocorre entre 

a raiz principal e a raiz lateral (Beck, 2010) (Fig. 6C). Em algumas monocotiledôneas 

pode ocorrer um tipo especial de plexo na região dos nós, chamado “plexo vascular nodal” 

(Fig 6D-E). Segundo Esau (1977) essas monocotiledôneas possuem uma placa nodal com 

rede de feixes vasculares. Nesta região acontece uma proliferação de elementos traqueais 

interligando os feixes vasculares do caule aos traços foliares e feixes caulinares (Fig. 6B), 

formando uma rede anastomosada de elementos vasculares. Esses elementos traqueais 

geralmente são traqueídes, predominantes nas conexões laterais entre feixes adjacentes 

(Haberlandt, 1914), estabelecendo conexões em todas as direções (Brouwer, 1953), 

dependendo do grupo estudado. É possível encontrar diferentes denominações para este 

plexo como anastomosis (De Bary, 1877), anastomosés (Guillaud, 1878), nodal complex 

(Chrysler, 1906), anastomoses (Haberlandt, 1914), nodal complex (Evans, 1928), 

anastomosing strands (Scott & Priestley, 1925) ou nodal plexus (Arber, 1930; Sharman, 
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1942; Kumazawa, 1946; Shane, 2000). Apesar destes trabalhos mencionarem a existência 

do plexo vascular nodal, pouca informação foi fornecida sobre sua estrutura. 

Nem todas as famílias de monocotiledôneas possuem plexo vascular nodal. 

Poaceae, Commelinaceae, Costaceae, Dioscoreaceae, Gramineae e Smilacaceae são 

grupos que possuem um plexo vascular que demarca a região nodal (Sharman, 1942; 

Fisher, 1973; Fisher & French, 1976). Quando a espécie possui plexo vascular nodal, os 

feixes se conectam através de uma rede anastomosada de elementos traqueais, enquanto 

nas espécies que não possuem plexo vascular nodal os feixes simplesmente conectam-se 

diretamente entre si ou através de pontes. Em Araceae os feixes maiores, ao longo do eixo 

caulinar, conectam-se por meio de pontes (Zimmermann & Tomlinson, 1967). 

Assim como os feixes vasculares são divididos em dois sistemas, o plexo vascular 

nodal em Commelinaceae também está divido em duas regiões distintas: plexo vascular 

nodal externo (PVE) e plexo vascular nodal interno (PVI) (Fig. 6E-F) 
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Fig 6. A-C. Secções transversais de A) Dichorisandra radicalis Nees & Mart.mostrando 

o sistema vascular da raiz adventícia conectado ao plexo vascular externo (PVE) do caule. 

B) Destaque em maior aumento da figura (A) mostrando elementos traqueais do PVE 

adjacentes ao feixe vascular do caule. C) Palisota barteri Hook. indicando plexo vascular 

entre a raiz principal e uma raiz lateral. Ao menos quatro polos de protoxilema estão 

conectados ao sistema vascular da raiz lateral. D) Secção longitudinal de Dichorisandra 

radicalis. Mostrando elementos traqueais do plexo vascular interno (PVI). E-F. Secções 

transversais de E) Tradescantia fluminensis Vell.. e F) Commelina platyphylla Klotzsch 

ex Seub. mostranto PVI e PVE com diferente arranjo dos elementos traqueais.    
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Estrutura geral da tese 

 

Este trabalho está dividido em três capítulos que abordam o sistema vascular em 

Commelinaceae. O primeiro capítulo é uma continuidade da dissertação de mestrado com 

incorporação de novos dados obtidos a partir de técnicas de confocal. Neste capítulo foi 

abordado a atividade meristemática do caule de três espécies de Commelinaceae com o 

objetivo de tentar entender como os cordões procambiais se organizam no ápice caulinar, 

a partir da técnica de vetorização gráfica para rastrear o curso dos feixes. O segundo 

capítulo é uma continuação do primeiro e aborda o curso dos feixes, o plexo vascular 

nodal e as conexões com os produtos do eixo caulinar em 16 espécies de Commelinaceae. 

Para este capítulo foram utilizadas técnicas de análise tridimensional (microscopia 

confocal, microtomografia computadorizada, vetorização gráfica e diafanização whole 

mount) além de técnicas convencionais em anatomia vegetal (historesina, paraplast, 

morfometria, etc). No terceiro e último capítulo foram selecionadas sete espécies de 

Commelinaceae que apresentam raízes tuberosas cilíndricas e fusiformes, focando em 

aspectos quantitativos e qualitativos dos processos envolvidos no entumescimento, com 

ênfase na organização do sistema vascular.    
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Atividade meristemática no sistema caulinar de Callisia repens (Jacq.) 

L., Dichorisandra leucophtalmus Hook. e Tradescantia zebrina Heynh. 

(Commelinaceae) 

 

 

Ricardo Silva Batista Vita, Gladys Flavia de Albuqyerque Melo-de-Pinna, Delmira da 

Costa Silva, Nanuza Luiza de Menezes. 
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Resumo: A maioria dos trabalhos sobre desenvolvimento caulinar em monocotiledôneas 

defende a existência de um meristema primário exclusivo atuando no espessamento 

primário do caule, enquanto trabalhos recentes apontam o periciclo e a endoderme como 

responsáveis por esta atividade meristemática. Buscando entender a atividade 

meristemática no caule primário em Commelinaceae, amostras do ápice caulinar de três 

espécies foram coletadas e submetidas às análises anatômicas seriadas, complementadas 

com técnicas de vetorização e animação computadorizada, além de análises em 

microscopia confocal. Os resultados revelam que o periciclo participou da formação do 

plexo vascular nodal e de raízes adventícias, além da discreta participação da endoderme 

como tecido meristemático, produzindo uma a duas camadas de células corticais. A 

atividade meristemática do periciclo foi mais evidente no espessamento caulinar, 

enquanto o meristema intercalar, contínuo com a zona periférica, atuou no alongamento 

longitudinal do caule, na origem das gemas laterais e parte do córtex caulinar. O 

rastreamento dos feixes vasculares, por meio da vetorização gráfica, mostrou que os 

feixes vasculares caulinares começam a ser distinguidos no 4º fitômero, a partir do ápice 

caulinar. Em resumo, nas espécies analisadas, a atividade meristemática do periciclo em 

fase procambial e o incremento foliar foram os principais fatores de espessamento 

primário do caule.  

 

Palavras-chave: espessamento primário, periciclo, endoderme. 
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Introdução 

Entender como ocorre o espessamento primário em caules de monocotiledôneas é 

um tema que tem causado discordâncias conceituais entre botânicos desde o século XIX. 

Ao longo de quase dois séculos de pesquisa, muitas denominações foram atribuídas a 

região que abrange o periciclo e a endoderme caulinar, como cambium (De Mirbel 1839) 

e cambium layer (Mohl 1845), considerados os primeiros estudos sobre o tema. Em 1867, 

Van Tieghem introduziu o termo zone génératrice, e em 1878 Guillaud usou o termo 

périméristème.  

Até o final do século XIX a maioria das pesquisas sobre a formação do corpo 

primário de monocotiledônea era com espécies de Araceae (Van Tieghem 1867; Mangin 

1882) e Arecaceae (Mohl 1845; Karsten 1847; Helm 1936). No entanto, a partir ao século 

XX outras famílias de monocotiledôneas passaram a ser investigadas quanto ao 

espessamento primário do caule, principalmente aquelas que apresentavam bulbos, 

cormos e rizomas (Ball 1941; Krauss 1948; Zimmermann & Tomlinson 1968), 

fornecendo assim novas informações sobre o espessamento primário nestes grupos. Estes 

estudos evidenciaram uma região próxima ao meristema apical caulinar, já descrita 

anteriormente, que recebeu várias denominações: thickening ring (Cheadle 1937), 

primary thickening meristem-PTM (Ball 1941). 

Novas propostas sobre a existência da região meristemática citada anteriormente 

começaram a surgir a partir do estudo de Zimmermann & Tomlinson (1968), os quais 

baseados em análise tridimensional do sistema vascular consideram que, o termo primary 

thickening meristem não era adequado, pois se referia a um tecido difuso. Segundo estes 

autores os feixes vasculares podem ser rastreados em direção ao ápice até que sua 

identidade seja perdida em uma região histologicamente bem definida chamada 

meristematic cap.  
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O conflito de hipóteses gira em torno do reconhecimento da presença e da 

localização da endoderme e do periciclo nas regiões meristemáticas do caule. Apesar das 

divergências, é unânime entre autores como Mangin (1882); Ball (1941); Krauss (1948); 

and Zimmermann & Tomlinson (1965) que a atividade meristemática responsável pelo 

espessamento primário caulinar em monocotiledôneas ocorre em uma região limite 

situada entre o córtex e o cilindro vascular. Se tal região foi reconhecida como 

“pericíclica” (Rudall 1991) é porque existe um periciclo e, consequentemente, existe uma 

endoderme adjacente a este tecido (Esau 1977, Evert 2013). Também é plausível que 

tanto a endoderme quanto o periciclo podem apresentar atividade meristemática e estão 

localizados entre o córtex e o cilindro vascular. Estes dois tecidos adjacentes, em fase 

meristemática, têm a aparência de um único meristema (Menezes et al. 2005). De acordo 

com estas autoras apenas o meristema fundamental forma os tecidos que constituirão o 

córtex, da mesma forma apenas o procâmbio forma os tecidos vasculares na raiz, caule e 

folha, sendo assim a endoderme com atividade meristemática e o periciclo são 

responsáveis pelo espessamento primário do caule. Entretanto, quando a endoderme não 

apresenta atividade meristemática, apenas o periciclo é responsável pela formação do 

espessamento, uma vez que, este tecido sempre forma feixes vasculares enquanto a planta 

está crescendo. Neste caso, todo o córtex é formado pelo meristema fundamental (Esau 

1977; Raven 2005; Beck 2010). 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de buscar mais dados anatômicos e 

citológicos que permitam ampliar as informações sobre o espessamento primário do caule 

de monocotiledôneas. Para isso buscamos verificar se Commelinaceae possui um tecido 

meristemático não encontrado em outras plantas vasculares. Para testar essa proposição, 

este estudo analisou a anatomia do caule de C. repens, D. leucophthalmus e T. zebrina, 
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todas da família Commelinaceae, buscando verificar a participação da endoderme e do 

periciclo na organização do corpo primário caulinar. 

 

Material e Métodos 

As espécies de Commelinaceae, C. repens, D. leucophthalmus e T. zebrina, foram 

coletadas no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz, Bahia, Brasil: Voucher dos 

espécimes foram depositadas no Herbário UESC sob os números de registros 15739, 

15732 e 16119, respectivamente. Ápices caulinares foram coletados e fixados em solução 

de Karnovsky (glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 4% e em tampão fosfato 0,1 M, 

pH=7,2) (Karnovsky 1965) por 48 horas. Depois de lavadas no mesmo tampão, as 

amostras foram desidratadas em série etílica crescente e incluídas em metacrilato 

(Historesina Leica ®), segundo protocolo do fabricante. 

Foram obtidas secções transversais e longitudinais seriadas (4 e 10µm de 

espessura) em micrótomo rotativo (RM 2145, Leica Deerfiel, IL, USA). As seções foram 

coradas com vermelho de rutênio e contracoradas com azul de toluidina 0,1% com 

tetraborato de Sódio 2% (Crivellato et al. 1990) modificado. Secções transversais e 

longitudinais foram obtidos à mão com auxílio de lâminas de aço, clarificados com 

hipoclorito de sódio comercial 50% e coradas com azul de alcião e fucsina (Luque et al. 

1996). Os resultados foram analisados e documentados em fotomicroscópio Olympus 

BX50 com câmera fotográfica acoplada.  

O rastreamento dos feixes vasculares foi feito por meio de vetorização gráfica com 

auxílio de um software de edição gráfica (Corel Draw) e mesa digitalizadora. 

Fotomicrografias de secções transversais sequenciais do caule foram alinhadas e 

vetorizadas (conversão de pixel para vetor) e os feixes vasculares numerados a partir do 

primeiro primórdio foliar. Após alinhar e vetorizar as fotomicrografias, o arquivo obtido 
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foi convertido novamente em pixel (jpg) e exportado para o formato de vídeo (avi), a 

partir do qual o percurso dos feixes foi seguido ao longo do eixo caulinar.  

Para a análise em microscopia confocal, amostras de Tradescantia zebrina e 

Callisia repens foram coradas com azul de anilina e hemisulfato de berberina (Brundrett, 

1988) na detecção de calose nos elementos de tubo crivado e parede secundária dos 

elementos traqueais. Imagens foram obtidas com microscópio Confocal Zeiss LSM 880. 

Para azul de anilina o microscópio foi configurado em comprimento de onda de excitação 

de 405 e comprimento de onda de detecção de 415-502. Para hemisulfato de berberina o 

comprimento de onda de excitação de 488 e comprimento de onda de detecção de 513-

566. As amostras foram coradas com solução 2 µg/ml de 4´,6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI) seguindo metodologia descrita por Pasternak et al. (2015). 

 

 

 

Resultados 

Estrutura caulinar e organização dos feixes vasculares  

Dichorisandra leucophthalmos (fig. 1A) possui caule ereto, enquanto 

Tradescantia zebrina (fig. 1B) e Callisia repens (fig. 1C) possuem caule decumbente e 

ramificado. As três espécies apresentam caules suculentos, filotaxia alterna espiralada e 

bainha envolvendo o caule (fig. 1A, B e C, destaque superior). Nós e internós bem 

evidentes são características marcantes nestas espécies que apresentam variações 

anatômicas entre essas duas regiões. A região do nó é anatomicamente caracterizada pela 

presença de dois plexos: plexo nodal externo (fig. 1D-E, ENP) e plexo nodal interno (fig. 

1E, INP). Já na região do internó existe uma faixa de fibras pericíclicas (fig. 1F, PF) com 

feixes vasculares alinhados na periferia da medula, os quais em conjunto com os feixes 

vasculares distribuídos no centro da medula constituem o cilindro vascular.  
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Ao longo do eixo caulinar foram observados três tipos de feixes vasculares (fig. 

2A-B): 1) feixes vasculares principais – primeiros feixes originados nas folhas que se 

conectam ao plexo nodal interno (fig. 2B, linha cheia); 2) feixes vasculares secundários 

– feixes tardios intercalados entre os feixes principais e geralmente conectam-se ao plexo 

nodal externo (fig. 2B, linhas pontilhadas); 3) feixes vasculares caulinares localizados na 

periferia do cilindro vascular, adjacente ao periciclo (fig. 2B, verde claro).  

A conexão do sistema vascular da folha no caule (traço foliar) foi observada na 

região do nó, abaixo do plexo nodal externo (fig. 2A), que por sua vez, conectam-se ao 

plexo nodal interno do nó subsequente (fig. 2A). Os feixes vasculares secundários iniciam 

uma trajetória centrípeta, mas antes de alcançar o centro do caule mudam abruptamente 

para uma trajetória centrífuga descendente, finalizando no limite entre o córtex e o 

cilindro vascular (fig. 2B, linhas pontilhadas).  

A inclinação dos traços foliares (fig. 2D) estabelece diferentes ângulos em relação 

ao eixo axial da planta, assim quanto mais próximo do meristema apical, maior é o ângulo 

de conexão e mais circular será o formato do feixe em seção transversal (fig. 2E). Em 

secção longitudinal do caule de C. repens foi possível observar a influência do ângulo de 

inclinação no aspecto anatômico dos traços foliares em seção transversal. Com um ângulo 

de 55º, 21´ o traço foliar (fig. 2E) não sofreu deformação (aspecto transversal circular). 

À medida que se afasta do meristema apical (19º 84´ e 8º 45´) a configuração anatômica 

dos traços foliares sofre alterações que os tornam inconfundíveis em seção transversal, 

apresentando aspecto fusiforme (fig. 2F) e oblongo (fig. 2G), respectivamente.  

Os feixes vasculares foram numerados do ápice para a base (fig. 3) em ordem 

crescente a partir do primórdio foliar mais recente, e os feixes vasculares de cada folha 

representados por uma cor diferente. O primórdio foliar mais recente, considerado neste 

estudo como o primeiro primórdio foliar (vermelho), quando secionado à altura do 
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meristema apical (4µm) apresentou três feixes vasculares, enquanto a segunda folha já 

apresentou nove feixes vasculares (azul escuro). Como todos os feixes vasculares foram 

devidamente numerados, e nenhum outro elemento vascular foi observado, é possível 

sugerir que todos os feixes vasculares visualizados em seção longitudinal até o terceiro 

nó, são feixes vasculares das folhas conectados ao caule. O terceiro primórdio já apresenta 

feixes vasculares principais alternados com feixes vasculares secundários, os quais se 

conectam ao plexo nodal externo no limite entre o córtex e o cilindro vascular. Os feixes 

caulinares só foram distinguidos a partir do quarto nó, a aproximadamente 720µm da 

camada L1 (fig. 3, pontas de setas pretas), quando surgiram feixes vasculares na periferia 

do cilindro vascular (região pericíclica) que não correspondiam aos feixes previamente 

numerados e rastreados. Os feixes vasculares principais conectaram-se ao plexo vascular 

interno (fig. 3, pontas de setas cinza). 

O limite entre a folha e o caule de um internó (fig. 3, linhas cheias) coincide, em 

secção longitudinal, com o limite entre o córtex e o cilindro vascular do internó 

subsequente (fig. 3, linhas pontilhadas) e quanto mais próximo do ápice mais difícil 

distinguir estas regiões, às vezes separadas longitudinalmente por duas ou três camadas 

de células. Este processo se repete até o quinto nó, onde o aumento do diâmetro caulinar 

é proporcional ao incremento foliar (fig. 4). As barras coloridas representam a espessura 

do primórdio e das folhas jovens enquanto a área amarela central é uma representação 

ilustrativa do diâmetro do meristema apical caulinar após os progressivos incrementos 

foliares (fig. 4A). Esta relação pode ser expressa somando o raio do eixo caulinar mais a 

espessura das folhas. O raio do 2º internó (334 µm) tem valor aproximadamente igual ao 

raio do 1º internó (234 µm) somado à espessura do segundo primórdio (90 µm), e assim 

sucessivamente (fig. 4B). Foi possível perceber que o ápice caulinar é composto de 
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fitômeros que sequencialmente aumentam em espessura indicando que o incremento 

foliar representa grande contribuição para o espessamento primário do caule. 

 

Organização do ápice caulinar 

O meristema apical e os tecidos meristemáticos primários apresentam limites bem 

definidos (fig. 5A), sendo possível identificar os cordões procambiais, túnica com duas 

camadas e corpo. A origem exógena das gemas laterais é evidente a partir terceira axila 

foliar (fig. 5B), mas somente a partir do quarto nó foi possível verificar a formação de 

primórdios foliares a partir da gema lateral, e cordões procambiais diretamente 

conectados ao plexo nodal interno (fig. 5C). A mesma conexão pode ser verificada em 

regiões adultas do caule, indicando que os cordões procambiais também se conectam ao 

sistema vascular diferenciado do caule adulto (fig. 5D).  

Em seções longitudinais sequenciais de uma gema lateral (fig. 5E-F), distantes 

24µm uma da outra, quando comparadas às suas respectivas seções transversais (fig. 5E-

F, detalhes) foi possível verificar que a quantidade de cordões procambiais visualizados 

depende do plano de corte, indicando três cordões procambiais.  

A localização dos cordões procambiais (fig. 6) foi orientada com base na técnica 

de vetorização gráfica (fig. 3) para rastreamento dos feixes vasculares até sua fase 

meristemática no ápice caulinar. Na região mediana dos internós (fig. 6A-D) a endoderme 

e o periciclo apresentaram-se uniseriados (fig. 6B, 6C), enquanto na região dos nós, 

células derivadas da atividade meristemática do periciclo - DMP (fig. 6E-F) participam 

da formação de um plexo nodal externo, conectando todos os feixes periféricos em um 

anel contínuo no limite entre o córtex e a medula que, em seção transversal, possui aspecto 

de camadas de células achatadas tangencialmente (fig. 6F). As células que irão se 

diferenciar em células da endoderme e do periciclo são justapostas entre si e não formam 
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espaços intercelulares. Por outro lado, as células da endoderme formam espaços 

intercelulares com as células do córtex, enquanto as células do periciclo formam espaços 

intercelulares com as células da medula. Esta característica facilita a localização da 

endoderme e periciclo em seções transversais. 

D. leucophthalmos e T. zebrina, além dos tecidos meristemáticos primários 

(protoderme, procâmbio e meristema fundamental) (fig. 5A), apresentaram meristema 

intercalar, sendo mais evidentes em C. repens e D. leucophthalmus (fig. 7A-D). O 

meristema intercalar é perifericamente continuo com a região da axila, na base dos 

internós e das folhas (fig. 7A-B), e participa na formação da base foliar e córtex caulinar, 

exceto na região onde a gema está presente (fig. 7B). Em C. repens as divisões do 

meristema intercalar são majoritariamente anticlinais transversais (fig. 7C), porém em D. 

leucophthalmos foram observadas divisões periclinais, anticlinais e oblíquas (fig. 7D). 

 

Espessamento primário do caule 

No ápice caulinar de T. zebrina, a 244 µm da camada L1, foram verificadas faixas 

de células meristemáticas (fig. 7E-F, ponta de seta), interpretadas como periciclo em fase 

procambial e endoderme em fase meristemática. Ao comparar esta seção transversal com 

sua respectiva posição em seção longitudinal (fig. 7E, detalhe) foi possível verificar que 

se trata da mesma região meristemática periférica que origina as gemas laterais (fig. 7A-

B). Note no detalhe (fig. 7E, detalhe) que a linha preta representa o plano de corte na 

região da axila foliar, e as áreas em vermelho representam a zona periférica.  

A 720 µm da camada L1, na base do 4º internó, a atividade meristemática do 

periciclo tornou-se mais evidente, formando camadas de células concêntricas em torno 

do cilindro vascular (fig. 6E-F). Esta camada de células pericíclicas tem aparência de um 

anel meristemático no caule adulto, em seção transversal, na região do nó (fig. 6F, 
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destaque). A partir desta seção foi possível verificar que os feixes vasculares se 

destacavam das células adjacentes (fig. 6E-F, setas), entretanto ainda com características 

procambiais.  

Do 1º ao 4º fitômero o espessamento do caule está sob a influência da atividade 

do meristema apical, dos tecidos meristemáticos primários, do meristema intercalar e da 

expansão celular em todos os tecidos, simultaneamente. Conforme demonstrado em 

dados anteriores, o limite entre o córtex e o cilindro vascular é delimitado internamente 

pelo periciclo e externamente pela endoderme, os quais foram visualizados como tecidos 

meristemáticos nos três primeiros fitômeros (fig. 7F, ponta de seta) e a continuidade 

destes em fitômeros mais diferenciados (a partir do 4º fitômero), como colunas 

uniseriadas (periciclo e endoderme) (fig. 6C-D). O espessamento primário do caule teve 

contribuição bem equalizada do procâmbio, protoderme, meristema fundamental e 

meristema intercalar, entretanto a produção de feixes vasculares caulinares e o incremento 

foliar foram mais efetivos no aumento em diâmetro do caule. As observações das seções 

transversais seriadas das três espécies analisadas, no limite entre o córtex e o cilindro 

vascular do ápice caulinar, não evidenciaram nenhum meristema diferente daqueles 

encontrados em outras plantas vasculares, ao qual pudesse ser atribuído o espessamento 

primário do caule. 

 

Discussão 

 

Estrutura caulinar e organização dos feixes vasculares  

A presença de dois plexos (plexo nodal externo e interno) também foi verificada 

por De Bary (1877) ao analisar Tradescantia albiflora Kunth., Commelina agraria 

Kunth., C. procurrens. Schltdl., T. zebrina, T. virginiana L., Spironema fragrans Lindl., 



30 
 

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan, D. oxypetala Hook. Segundo este autor alguns 

feixes se fundiam no centro do caule, enquanto outros permaneciam em um anel 

periférico. Scott & Priestley (1925) também verificaram a presença de duas regiões 

distintas nos nós de T. fluminensis Vell. denominados por estes autores de 

Anastomotiques externes e Anastoniotiques internes. A existência de dois sistemas 

vasculares (interno e externo) em monocotiledôneas também foi mencionado por Esau 

(1977). Segundo esta autora os feixes vasculares que formam traços são conectados ao 

sistema vascular interno, enquanto os feixes vasculares que terminam cegamente no 

córtex estão conectados ao sistema vascular externo. 

Priestley & Scoot (1925) reconheceram quatro tipos de feixes: medullary, perimedullary, 

cortical e peripheral. Nas espécies de C. repens, D. leucophthalmus e T. zebrina foram 

reconhecidos os feixes principais, secundários e caulinares os quais são similares aos 

feixes mencionados por Beck (2010) como major bundle, minor bundle e cortical bundle, 

respectivamente.  

Lima & Menezes (2009), Cattai & Menezes (2010) e Menezes et al. (2012) 

afirmaram em seus estudos que o periciclo é contínuo com o procâmbio e mantém sua 

atividade meristemática formando feixes caulinares, contribuindo para o espessamento 

do caule em monocotiledôneas. Em Commelinaceae, até o terceiro fitômero, é difícil 

distinguir os cordões procambiais das células vizinhas. Assim conhecer a localização e a 

organização dos feixes caulinares no ápice caulinar pode ajudar a entender como estes 

feixes vasculares contribuem para o espessamento do caule.  

Diversos esquemas da arquitetura vascular em monocotiledôneas apontaram 

traços foliares que se interconectavam nas regiões do internó (Tomlinson 1970; Beck 

2010). Nas espécies de Commelinaceae analisadas a conexão dos traços foliares com o 

eixo caulinar ocorreu de forma sucessivamente concêntrica e regular, porém não se 
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cruzaram ou se interconectaram, pois são alternados com os feixes caulinares e 

secundários. Em seções transversais do caule, esta característica confere ao grupo um 

alinhamento circunferencial dos feixes. Segundo Evert (2013) na maioria das 

monocotiledôneas os feixes vasculares ocorrem em mais de um anel ou espalhados por 

toda a medula. 

A dificuldade de identificar os cordões procambiais em seções transversais é 

proporcional à sua proximidade ao meristema apical, pois nesta região a maioria das 

células possuem aspectos citoplasmáticos similares. Uma das características observadas 

em Commelinaceae que auxiliou este reconhecimento foi a regularidade da inclinação 

dos traços foliares, que permitiu correlacionar o ângulo desta inclinação com a forma 

anatômica dos respectivos traços foliares em seção transversal, em função do eixo 

longitudinal. A mudança de trajetória dos feixes secundários, de centrífuga para 

centrípeta, finalizando no limite entre o córtex e o cilindro vascular foi considerado por 

alguns autores (Zimmermann & Tomlinson 1968; Evert 2013) como “ponto cego” ou que 

terminam “cegamente”.  

Após serem numerados e rastreados por vetorização gráfica, os cordões 

procambiais e feixes vasculares puderam ser localizados em qualquer região do corpo da 

planta. No primeiro primórdio de T. zebrina, por exemplo, foram visualizados três 

cordões procambiais, enquanto Pizzolato (2006) indicou apenas um median trace no 

mesmo primórdio. O rastreamento permitiu ainda identificar os feixes caulinares de D. 

leucophthalmus, C. repens e T. zebrina, a partir do 4º fitômero, abaixo do traço foliar. Em 

seu estudo com Tradescantia albiflora L., De Bary, (1877) indicou que os feixes 

caulinares só foram visualizados muito mais tarde, após a formação dos median bundles 

e lateral bundles. Este autor também analisou Commelina agraria Kunth., Commelina 

procurrens Schltdl., Tradescantia zebrina Heynh., Tradescantia virginiana L., 
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Spironema fragans Lindl., Dichorisandra thyrsiflora Mikan., Dichorisandra oxypetala 

Hook. e Maravelia zeylanica L., todas apresentando o mesmo arranjo vascular.  

Com os resultados obtidos até o momento, é possível apenas inferir que nos 

primeiros fitômeros já existam conjuntos de células indiferenciadas (meristemáticas) no 

mesmo alinhamento onde os feixes caulinares foram identificados, ou seja, os feixes 

caulinares são originados em células procambiais contínuas com o periciclo. Observações 

similares foram reportadas por Karsten (1847), atribuindo a um meristema na periferia do 

cilindro vascular o alargamento do ápice caulinar, enquanto Menezes et al. (2005, 2012) 

mostraram que a endoderme e o periciclo são responsáveis pelo espessamento primário 

do caule, os quais representam a mesma região histológica.  

Nas espécies analisadas neste estudo, o ápice caulinar até o 6º fitômero aumentou 

gradativamente o diâmetro a cada novo lançamento foliar, de forma que o diâmetro do 

fitômero mais velho correspondia aproximadamente ao diâmetro do fitômero anterior 

somado à espessura da folha, indicando uma efetiva participação no espessamento 

primário do caule.   

 

Organização do ápice caulinar 

Ao analisar o ápice caulinar em seção longitudinal, é difícil indicar a precisa 

origem dos cordões procambiais, por isso inferir sua exata localização requer uma análise 

tridimensional (Zimmermann & Tomlinson 1968). Ao comparar uma seção longitudinal 

com sua respectiva seção transversal é possível verificar que a visualização da 

continuidade do cordão procambial entre caule e primórdio foliar depende de uma análise 

conjunta de seções transversais e longitudinais. 

A atividade meristemática do periciclo quando vista em seção longitudinal 

corresponde ao anel meristemático (em seção transversal) constituído de células 
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procambiais em processo de divisão, predominantemente periclinal. Esta região 

meristemática foi denominada de “couche dictyogène” (Mangin 1882), “PTM” (Ball 

1941), “dictyogenous layer” (Krauss 1948) e disco de inserção (Johnston 2015). Estes 

autores, exceto Johnston (2015), afirmavam que esta camada estava localizada em uma 

região pericíclica e seria um tecido meristemático único, assim produziria tecido vascular 

(centripetamente), parênquima (centrifugamente), raízes adventícias e uma rede vascular. 

Estes mesmos autores não mencionaram o fato de que o periciclo é, por definição, a 

camada mais externa do cilindro vascular (Beck 2010; Evert 2013), portanto se tivesse 

atividade bidirecional, deixaria de ser a camada mais externa. Além disso, a origem 

endógena das raízes laterais e adventícias a partir do periciclo é uma informação muito 

bem fundamentada desde o sec. XIX (Bendixen 1973; Esau 1977; Casero et al. 1996; De 

Smet et al. 2006; Beck 2010; Appezzato-da-Glória & Hayashi 2012; Evert 2013). Gifford 

& Bayer (1995) analisando o desenvolvimento de Cyperus esculentus L. verificou que 

adjacente a esta região meristemática, denominada por estes autores de PTM, havia uma 

camada de células com parede mais espessa que as outras, sendo interpretadas como 

células endodermóides.  

Os resultados apresentados para as três espécies analisadas indicam que a proposta 

mais adequada para definir esta atividade meristemática foi apresentada por Menezes et 

al. (2005, 2012), quando afirmaram que esta região é constituída pela endoderme e o 

periciclo com atividade meristemática, simulando um único meristema, com endoderme 

formando córtex e periciclo formando sistema vascular.  

O meristema indicado por IM é o meristema intercalar, pois aparentemente não 

apresenta células que possam ser consideradas iniciais, além de permanecerem 

localizados entre tecidos já diferenciados (Fisher 1973; Esau 1977; Beck 2010; Evert 

2013). Fisher (1973), Stevenson & Popham (1973), Esau (1977) e Evert (2013) relataram 
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a presença de um “intercalary meristem” na base do internó. Nas três espécies analisadas 

o meristema intercalar está inicialmente localizado na região mediana do internó (1º ao 

4º internós), mas mudou progressivamente para a base dos internós mais diferenciados. 

Fisher & French (1976) relataram que o meristema intercalar não tem posição fixa em 

algumas espécies e se altera com o alongamento do internó. Em seção longitudinal, as 

divisões celulares do IM são preferencialmente anticlinais transversais, entretanto 

também ocorreram divisões periclinais e oblíquas, principalmente em D. leucophthalmus. 

Heimsch & Stafford (1952) estudando desenvolvimento de internós em Zea mays L. 

afirmou que a relação entre o crescimento das folhas e do internó abaixo nem sempre é 

constante, podendo variar durante o desenvolvimento do caule, influenciando assim na 

posição dos meristemas intercalares. 

A localização exata das células iniciais meristemáticas ainda permanece 

inconclusiva, mas é possível indicar regiões meristemáticas que reúnem características 

comuns. O reconhecimento dos cordões procambiais, tanto em seção transversal quanto 

longitudinal, através de características citológicas que as caracterizam como um grupo de 

células com citoplasma denso, núcleos grandes e figuras mitóticas, células mais estreitas 

e mais densamente protoplasmáticas que as células adjacentes e densamente coradas 

foram inicialmente propostas por autores como Sharman (1942) e Esau (1965).  

 

Espessamento primário do caule 

Em plantas vasculares, particularmente com observações em monocotiledôneas, 

raiz, caule e folha possuem os mesmos tipos de tecidos primários (Menezes et al. 2012), 

onde a epiderme é derivada da protoderme, o córtex e sua camada mais interna 

(endoderme) do meristema fundamental e o sistema vascular e periciclo a partir do 

procâmbio (Esau 1977). Este conceito corrobora os resultados encontrados neste trabalho, 
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onde nenhum meristema diferente daqueles encontrados em outras plantas vasculares foi 

observado, além da endoderme e do periciclo com atividade meristemática (Menezes et 

al. 2005, 2012; Lima & Menezes 2009; Cattai & Menezes 2010), do meristema apical 

incluindo os tecidos meristemáticos primários e do meristema intercalar, amplamente 

aceitos e difundidos na literatura (Esau 1977; Fahn 1982, Beck 2010).   

Muitos autores reportaram a existência de um meristema incomum no limite entre 

o córtex e o cilindro vascular (Ball 1941; Zimmermann & Tomlinson, 1967; Beck 2010; 

Jouannic et al. 2011). Mangin (1882) indicou que a coifa das raízes adventícias seria 

originada das células mais internas do córtex caulinar enquanto o parênquima cortical e 

o cilindro vascular seriam produto da couche dictyogène. Em sua revisão sobre o 

espessamento em monocotiledôneas, Rudall (1991) afirmou que esta região 

meristemática não seria composta de uma única camada de células iniciais, mas 

continuamente renovada a partir das células corticais mais internas. A camada mais 

interna do córtex, com origem no meristema fundamental, é a endoderme (Schoute 1903; 

Menezes et al. 2005; Beck 2010; Evert 2013) que por sua vez, quando em atividade 

meristemática, produz parênquima cortical centrifugamente, enquanto a camada mais 

externa do cilindro vascular é o periciclo e produz tecido vascular centripetamente, 

distinguindo as atividades destes dois tecidos (Menezes et al. 2005, 2012). 

Ao comparar as regiões meristemáticas descritas por autores como Mangin 

(1882), Cheadle (1937), Ball (1941), Krauss (1948), com os tecidos meristemáticos no 

limite entre o córtex e a medula em C. repens, D. leucophthalmus e T. zebrina foi possível 

indicar nesta mesma região, que o periciclo com atividade meristemática em continuidade 

com o procâmbio é responsável pela produção de raízes adventícias e plexo vascular na 

região do nó.  
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Os termos atribuídos à endoderme e ao periciclo (couche dyctiogéne, meristematic 

cap, PTM, dentre outros) parecem estar relacionados à mesma faixa de células em forma 

de anel encontrada na região nodal das Commelinaceae. Esta faixa de células, DMP, está 

relacionada com a formação do plexo vascular ao se diferenciarem em elementos 

traqueais (Shane et al. 2000). Nas espécies analisadas, o periciclo entrou em atividade 

sempre que um novo órgão ou tecido foi gerado, indicando que se mantem meristemático 

nos nós por período indeterminado.  

 DeMason (1980) afirma que a evidência necessária para provar a existência de um 

meristema de espessamento, ou qualquer outro mencionando anteriormente, seria a 

localização das divisões celulares no caule. Segundo esta autora a concentração da 

atividade mitótica em Allium cepa L. diminuiu gradualmente do ápice para a base, ao 

passo que se concentrou no limite entre o córtex e o cilindro vascular. No ápice caulinar 

de C. repens, D. leucophthalmus e T. zebrina essa área de concentração foi reconhecida 

como a endoderme e periciclo com atividade meristemática, especialmente na região 

nodal.  

 

Conclusão 

Neste estudo não foram encontradas evidências que suportem a existência de um 

meristema incomum no limite entre o córtex e o cilindro vascular de Commelinaceae. 

Nesta região específica apenas a atividade meristemática da endoderme e do periciclo foi 

observada, entretanto o espessamento primário do caule é um processo bem equalizado, 

que também envolve a participação simultânea dos meristemas apicais, meristema 

intercalar, alongamento e expansão celular. A consequência morfológica destes eventos 

está intrinsecamente associada ao incremento foliar. 
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A análise em três dimensões e o rastreamento dos feixes vasculares são 

ferramentas inerentes ao estudo do desenvolvimento vegetal, às quais serão incorporadas 

novas técnicas de análise 3D nos próximos trabalhos, como microtomografia 

computadorizada e microscopia confocal. A arquitetura vascular nas três espécies 

analisadas parece ser consistente incluindo a presença do plexo vascular nodal, porém é 

necessária a análise de mais representantes desta família afim de investigar diferentes 

padrões de arquitetura vascular.  
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Fig. 1 Ilustração do hábito de Dichorisandra leucophthalmus (A), Tradescantia zebrina (B) e Callisia repens (C). 

Escala em centímetros. Destaques a, b, c representam a morfologia dos nós e internós de cada espécie. D-F, ilustram a 

anatomia na região do nó e do internó. D, Região do nó destacando o plexo nodal externo (ENP) e faixa de fibras 

pericíclicas. E, Região do nó indicando plexo nodal externo (ENP) e plexo nodal interno (INP). F, Região mediana do 
internó mostrando faixa pericíclicas com feixes caulinares periféricos e feixes axiais na medula.    

 

C 

 

a b c 
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Fig. 2  A, Esquema indicando a posição relativa dos plexos vasculares nodais externo (ENP – External Nodal Plexus) 

e interno (INP– Internal Nodal Plexus) em seção transversal e longitudinal. B-C, As representações esquemáticas 

longitudinal e transversal ilustram de forma simplificada a distribuição relativa dos feixes vasculares. Note que o feixe 
caulinar (verde claro) está representado apenas na seção transversal 2, e em seção longitudinal está localizado na 

periferia do cilindro vascular. B, Os feixes principais (linha cheia) conectam-se ao plexo vascular interno enquanto os 

feixes secundários (pontilhados) se conectam ao plexo vascular externo. D-G, Relação entre a inclinação dos traços 

foliares e sua respectiva aparência anatômica em seções transversais. D, Representação esquemática da inclinação dos 
traços foliares em uma seção longitudinal de Tradescantia zebrina. As seções transversais E, F, G estão representadas 

em D pelas linhas pontilhadas. E-G, Seções transversais do ápice caulinar na região do traço foliar. Nos detalhes, os 

quadros vermelhos indicam a respectiva localização de cada seção transversal. Setas indicam o limite entre a folha e o 

caule (região da axila). Pontas de setas indicam o limite entre o córtex e o cilindro central. Asteriscos indicam feixes 

vasculares. 
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Fig. 3 Representação gráfica da técnica de rastreamento dos feixes vasculares. Medidas (µm) representam a distância 

entre as seções transversais a partir do meristema apical (camada L1). Linhas pontilhadas indicam os limites entre a 

folha e o caule do internó anterior. Os feixes marcados com um X representam os feixes vasculares secundários 

(descontínuos). As setas indicam os feixes caulinares identificados a partir do 4º internó. Feixes com duas ou três cores 

representa a fusão dos feixes. 
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Fig. 4 Influência dos primórdios foliares no espessamento primário do caule de Commelinaceae. A, Representação 

esquemática em seção longitudinal da relação entre o incremento foliar e a espessura do caule. B, Relação entre o raio 

do eixo caulinar e a espessura do primórdio foliar.  
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Fig. 5 Organização do ápice caulinar. Seções longitudinais de Tradescantia zebrina. A, Zonas meristemáticas do ápice 

caulinar mostrando limites bem definidos. B, Primórdio de gema lateral na axila do 3º fitômero. C, Região do 5º nó à 

partir do ápice mostrando traço foliar abaixo da gema lateral e a conexão do sistema vascular entre a gema lateral e o 

plexo nodal interno. D, Região do 7º nó à partir do ápice mostrando a mesma conexão de C em um plano longitudinal 
sem traço foliar. E- F, Detalhes da gema lateral do 5º nó em diferentes seções longitudinais, onde 1 e 3 representam 

dois cordões procambiais.  Cp = corpo, Cx = córtex, INP = Plexo Vascular Interno, L1 - L2 = camadas da túnica, L = 

folha, LB = gema lateral, LT = traço foliar. M = medula, Pb = procâmbio, Setas indicam cordões procambiais. 
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Fig. 6. Atividade meristemática  a, c, d Seções longitudinais de Callisia repens. e, Seção transversal de Callisia repens. 
f, Seção transversal de Tradescantia zebrina. a, Ápice caulinar mostrando feixe procambial (seta) semelhante a um 

meristema de espessamento entre o cilindro central e o córtex. O internó subsequente mostra que não há nenhum 

meristema especial nesta região. c, d Alta magnificação das regiões delimitadas em a. As linhas pontilhadas em b 

correspondem às seções longitudinais c, d respectivamente, indicando a posição e o aspecto de cada tecido nos dois 
planos de corte. A linha pontilhada em d corresponde à seção transversal e, indicando a posição dos tecidos nos dois 

planos de corte.  f.  Mesmo plano de corte indicado em e com detalhe em corte a mão livre de caule adulto, corado com 

azul de astra e fucsina. Asteriscos indicam a camada mais externa do parênquima medular adjacente à região pericíclica. 

Cx = córtex, En = endoderme, DPM = derivadas do periciclo com atividade meristemática, Id = Idioblastos, M = 
medula, Pr = periciclo. Setas indicam feixes procambiais. 
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Fig. 7 Localização de atividade meristemática no ápice caulinar.  Seções longitudinais de A, C, Calisia repens, D, 

Dichorisandra leucophthalmus, E, Tradescantia zebrina e seção transversal B, de Callisia repens, E, Tradescantia 
zebrina. A-B, Localização do meristema intercalar na base da folha, comparando sua posição em seção longitudinal (A) 

e transversal (B). A epiderme (Ep, verde) e meristema intercalar (IM, amarelo) foram coloridas digitalmente. Ponta de 

seta vermelha indica a axila da folha. B, Meristema intercalar na base da folha exceto na região da gema lateral (LB). 

C, Meristema intercalar com divisões anticlinais transversais. D, Internó indicando meristema intercalar com diferentes 
planos de divisão celular. Seta preta indica divisão anticlinal transversal. Seta vermelha indica divisão periclinal. Ponta 

de seta preta indica divisão assimétrica estrutural. Detalhes indicam a localização das seções longitudinais no corpo da 

planta. E, Ápice caulinar de Tradescantia zebrina indicando de uma faixa de tecido meristemático localizado no limite 

entre o córtex e a medula, contínuos com a endoderme e periciclo (pontas de seta vermelhas). F, Região do 1º fitômero 
situada a 12µm da camada L1 com cordões procambiais numerados (1, 2, 3) onde as pontas de setas vermelhas indicam 

a zona periférica. Córtex (Cx), epiderme (Ep), meristema intercalar (IM), plexo nodal interno (INP), gema lateral (LB), 

traço foliar (LT), medula (M), periciclo (Pr), traço foliar (LT). 
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Fig. 8. Localização da atividade meristemática por meio de solução de DAPI 2 µg/ml em A-B) Tradescantia 

zebrina, C-D) Callisia repens. A e C) Secções transversais indicando maior atividade meristemática nos 

três primeiros primórdios. B-D) Secções longitudinais indicando as regiões de maior atividade 

meristemática no meristema apical. 
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Arquitetura vascular do sistema caulinar em Commelinaceae: 

conexões do plexo vascular. 
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Resumo: O sistema vascular de monocotiledôneas, incluindo Commelinaceae, tem sido 

estudado desde o sec. 17, mas até o momento, os modelos de arquitetura vascular 

propostos são representações esquemáticas parcialmente baseadas na interpretação dos 

autores. Uma das maiores dificuldades em estudar esses sistemas é a grande quantidade 

de feixes vasculares e a complexidade de suas conexões, especialmente as espécies que 

possuem plexo vascular nodal. Neste estudo, amostras do sistema caulinar de 16 espécies 

foram submetidas às análises tridimensionais (microscopia confocal, microtomografia 

computadorizada, vetorização gráfica e diafanização whole mount), além de técnicas 

convencionais em anatomia vegetal. Com base nos resultados, modelos tridimensionais 

foram obtidos por meio de segmentação automática e manual. Nestes modelos foi 

possível verificar uma categoria de feixes ainda não relatada para Commelinaceae e que 

os feixes periféricos não são interrompidos ou terminam cegamente na periferia da 

medula. Três padrões de plexo vascular nodal são propostos, nos quais todos os feixes 

vasculares se conectam por meio de traqueídes.  

 

 

Palavras-chave: Micro-CT, confocal, sistema vascular, feixe vascular, ápice caulinar. 
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Introdução 

 

A íntima relação entre caule e folha tem gerado discussões e teorias desde o século 

18 como a teoria Leaf-skin (Saunders, 1922), teoria do filódio (Arber, 1918) e a teoria de 

Sargant, (1902). A influência dessa relação na morfologia é pouco compreendida, 

especialmente quando analisamos a forma como as características anatômicas 

influenciam essa relação. Uma das características mais marcantes dessa relação é o 

sistema vascular, que evidencia a continuidade entre os órgãos da planta.  

Monocotiledôneas tem um sistema vascular primário constituído de feixes vasculares que 

varia em tamanho, forma, organização e distribuição, podendo ser contínuo (feixes 

simpodiais) ou descontinuo (feixe caulinar) (Guillaud, 1878; Haberlandt, 1914; Esau, 

1977; Beck, 2010).  

Para a maioria dos autores, monocotiledôneas possui três tipos de feixes: maiores, 

menores e caulinares (Guillaud, 1878; Haberlandt 1914; Esau, 1943; Fahn, 1982; Beck, 

2010). Os feixes maiores e menores formam traços foliares (Esau, 1977; Fahn, 1982), 

enquanto os feixes caulinares são considerados próprios do caule, ou sem influência direta 

das folhas (De Bary, 1877; Esau, 1954).  

 Muitas espécies estudadas até o momento evidenciam a existência de dois 

sistemas vasculares básicos: um interno e outro externo (Zimmmermann, 1972; Esau, 

1977), os quais são baseados na distribuição e no curso dos feixes vasculares. O caule de 

monocotiledôneas pode ainda ser subdividido em dois tipos com base em sua região 

nodal: com plexo vascular nodal e sem plexo vascular nodal. Os primeiros e mais 

relevantes estudos sobre a vascularização caulinar em monocotiledôneas datam a partir 

do século 19 com espécies de Arecaceae (Mohl, 1845; Nageli, 1868; Tieghem, 1867; 

Harberland, 1914) e posteriormente Araceae (Tieghem, 1867), Poaceae (De Bary, 1877) 

e Commelinaceae (De Bary, 1877; Scott & Priestley, 1925). Nestes trabalhos os autores 
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apresentam esquemas da arquitetura vascular indicando a existência de diferentes grupos 

de feixes vasculares baseado na origem e distribuição, bem como a nomenclatura e o 

curso sugerido para cada tipo de feixe. Estes esquemas são baseados na interpretação do 

autor, e não uma representação direta da estrutura analisada (Esau, 1977). Todos estes 

trabalhos produziram diferentes nomenclaturas para os feixes vasculares quanto ao seu 

curso e distribuição, desta forma é possível encontrar mais de um termo para o mesmo 

feixe ou mais de um feixe com o mesmo nome.  

 A alta complexidade da vascularização de monocotiledôneas, devido à grande 

quantidade de feixes vasculares no caule, tem dificultado a compreensão de sua 

arquitetura vascular (Beck, 2010) inviabilizando o entendimento por pessoas que não 

estão diretamente evolvidas no estudo de monocotiledôneas (Zimmmermann, 1972). É 

também o motivo pelo qual foi evitado pelos botânicos, segundo Arber (1925), e 

particularmente devido à existência do plexo vascular nodal. 

 Entre todos os trabalhos revisados o maior problema encontrado, devido a uma 

complexidade estrutural ainda maior, foi a análise do plexo vascular nodal e suas 

conexões. Nesta região acontece uma proliferação de elementos traqueais interligando os 

feixes vasculares do caule aos traços foliares e feixes caulinares, formando uma rede 

anastomosada de elementos vasculares. Esses elementos traqueais geralmente são 

traqueídes, predominantes nas conexões laterais entre feixes adjacentes (Haberlandt, 

1914), estabelecendo conexões em todas as direções (Brouwer, 1953).  

 Apesar destes trabalhos mencionarem a existência do plexo vascular nodal, pouca 

informação foi fornecida sobre sua estrutura. Considerando essa variação da arquitetura 

vascular entre o caule e as folhas, este estudo apresenta uma nova interpretação dos 

padrões de arquitetura vascular em 16 espécies de Commelinaceae a partir de análises 
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tridimensionais complementares, como microscopia confocal, microtomografia 

computadorizada, vetorização gráfica e diafanização whole mount.  

 

Material e métodos 

 

Espécimes analisadas 

 Para o presente estudo, foram selecionadas 16 espécies (Tabela 1) pertencentes às 

duas tribos de Commelinoideae (Commelineae e Tradescantieae). Todas as espécies 

analisadas estão sendo cultivadas no fitotério do Instituto de Biociências da USP.  

 

Tabela1. Lista de espécies da família Commelinaceae estudadas, voucher e os 

respectivos locais de coleta 

Espécie Voucher Local de Coleta 

Subfamilia Commelinoideae 

Tribo Commelineae 

Aneilema beniniense (P. Beauv.) 

Kunth 

nº 99 (SPF) Ilhéus, Bahia (Brasil) 

Commelina bengalensis L. 

 

UESC 15738 Ilhéus, Bahia (Brasil) 

Commelina rufipes UESC 15742 Ilhéus, Bahia (Brasil) 

 

Commelina sp 

 

nº 26 (HUESC) Ilhéus, Bahia (Brasil) 

Floscopa glabrata nº 101 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Floscopa sp nº 102 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Tribo Tradescantieae 

Callisia repens (Jacq.) L. UESC 15740 

 

Ilhéus, Bahia (Brasil) 

Callisia sp nº 108 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Dichorisandra radicalis Nees & 

Mart. 

UESC 15733 Ilhéus, Bahia (Brasil). 

Dichorisandra thyrsiflora 

J.C.Mikan 

nº 98 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Tradescantia cerinthoides Kunth  nº 106 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Tradescantia fluminensis Vell.  nº 96 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Tradescantia pallida (Rose) 

Hunth. 

UESC 15737 

 

Ilhéus, Bahia (Brasil). 
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Tradescantia zebrina Hort. ex 

Bosse 

nº 105 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

Tripogandra diuretica (Mart.) 

Handlos 

UESC 20206 

 

Ilhéus, Bahia (Brasil) 

Tripogandra sp. nº 104 (SPF) São Paulo, São Paulo 

(Brasil) 

 

Análise de microscopia óptica 

Ápices caulinares de indivíduos das 16 espécies selecionadas foram fixados em 

FAA50 por 48 horas (Johnasen, 1940), desidratados em série etílica crescente, incluídos 

em metacrilato segundo protocolo do fabricante Leica e em paraplast (Ruzin, 1999). 

Secções transversais e longitudinais (4-10µm) foram obtidas em micrótomo rotativo. 

Material em metacrilato foi corado com vermelho de rutênio e contracorado com azul de 

toluidina (Crivellato et al., 1990), enquanto o material incluído em paraplast foi corado 

com Azul de astra e safranina (Kraus & Arduin, 1997). As secções à mão foram obtidas 

com uso de lâmina de barbear, sendo coradas com Azul de Alcian e Fucsina (Luque et 

al., 1996).  

As análises anatômicas das secções foram realizadas em microscópio óptico com 

as principais estruturas registradas no Sistema de Digitalização de Imagens (IM50) 

acoplado ao microscópio Leica DMBL. 

 

Diafanização 

Amostras de ápices caulinares das 16 espécies foram fixadas em álcool 80% e 

colocadas em estufa 45º e o álcool substituído três vezes em um período de duas semanas. 

Para clarificar as amostras, o material foi imerso em solução de NaOH 5% (substituída 

duas vezes em um período uma semana) em estufa 45º. Em seguida, lavado em água 

destilada por 24h, clarificado em solução de cloral (1,6:1) por uma semana e lavado 

novamente em água destilada por 24h. Em seguida as amostras foram coradas com violeta 
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cristal ou fucsina e desidratadas em serie crescente (50% a 95%) para remover o excesso 

de corante (Arnott, 1959, modificado).  

 

Análise em Microtomografia Computadorizada 

Para a análise em Micro-CT, foram utilizadas as espécies Tradescantia zebrina e 

Dichorisandra thyrsiflora. As amostras foram fixadas em FAA50 por 48 horas, lavadas 

e armazenadas em etanol 70% (Johansen, 1940). As amostras formam escaneadas em 

Microtomógrafo de raios-X SkyScan 1176 do Instituto de Biociências da USP. A análise 

foi realizada sob os seguintes parâmetros: voltagem (40kV), corrente (450uA), rotação de 

imagem (-0,3630), Intervalo de rotação (0,430º) e resolução (9 µm). As amostras foram 

contrastadas com Acetato de Uranila (Watson, 1958), Citrato de Chumbo (Reynolds, 

1963), Vermelho de Rutênio (0,002% m/v em H2O) (Gregory & Baas, 1989), ácido 

fosfotunguístico e Tetróxido de Ósmio (1% m/v em H2O) (Staedler et al., 2013). Para 

reconstrução 3D foram utilizados os programas CTVox e CTVol (Boons, 2010), 3D 

Doctor (Able Software Corp., Lexington, USA), ImageVis 3D (ImageVis3D, 2015), a 

partir dos quais as sequências de imagens foram segmentadas automaticamente e 

manualmente. 

 

Análise em Microscopia confocal 

Amostras de Tradescantia zebrina e Commelina bengalensis foram coradas com 

azul de anilina e hemisulfato de berberina (Brundrett, 1988) na detecção de calose nos 

elementos de tubo crivado e parede secundária dos elementos traqueais. Imagens foram 

obtidas com microscópio Confocal Zeiss LSM 880. Para azul de anilina o microscópio 

foi configurado em comprimento de onda de excitação de 405 e comprimento de onda de 

detecção de 415-502. Para hemisulfato de berberina o comprimento de onda de excitação 
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de 488 e comprimento de onda de detecção de 513-566. As amostras foram coradas com 

solução 2 µg/ml de 4´,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) seguindo metodologia 

descrita por Pasternak et al. (2015). Para DAPI o microscópio foi configurado em 

comprimento de onda de excitação de 405 e comprimento de onda de detecção de 398-

502. Para autofluorescência, comprimento de onda de excitação de 488 e comprimento 

de onda de detecção de 502-606. 

 . 

 

Resultados 

 

Hábito e morfologia do sistema caulinar  

 Todas as espécies analisadas são herbáceas (Fig 1 e 2), perenes e terrestres, exceto 

as espécies aquáticas do gênero Floscopa.  Dentre as espécies analisadas, Aneilema 

beninense (Fig. 1A), Callisia repens (Fig 1B), Callisia sp. (Fig 1C),Commelina 

bengalensis (Fig 1D), Commelina (sp) (Fig 1E), Commelina rufipes (Fig 1F), Floscopa 

glabrata (Fig 2C), Floscopa sp. (Fig 2D), Tradescantia cerinthoides (Fig 2E), 

Tradescantia fluminensis (Fig 2F), Tradescantia pallida (Fig 3A), Tradescantia zebrina 

(Fig. 3B), Tripogandra diuretica (Fig 3C), e Tripogandra sp. (Fig 3D) crescem eretas, 

mas logo tornam-se decumbentes. Já as espécies D. radicalis (Fig. 2A), D. thyrsiflora 

(Fig. 2B), crescem e permanecem eretas a maior parte da vida, mas quando atingem 

determinada altura, não suportam o próprio peso e tombam. 

 As folhas podem ser alternas dísticas ou espiraladas na fase vegetativa ou ainda 

apresentar as duas filotaxias no mesmo indivíduo durante a fase reprodutiva. Todas as 

espécies apresentam bainha fechada e algum grau de suculência no caule e nas folhas. As 

folhas de todas as espécies apresentam limites bastante conspícuos entre a bainha e lamina 
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foliar, exceto as espécies de Dichorisandra e Aneilema que possuem uma curta região 

pseudopeciolar entre a bainha e a lâmina foliar (Fig. 1A e 2B).  

 

 Nomenclatura e classificação dos feixes 

 Os feixes vasculares podem ser divididos em duas categorias gerais: simpódios e 

caulinares. Os simpódios são os feixes contínuos entre caule e folha, os quais constituem 

os traços foliares (Fig. 4). Os traços foliares são regiões de transição entre caule e folha 

onde os feixes da folha se conectam aos feixes axiais do caule (Fig. 4). Os simpódios 

podem ser subdivididos em duas categorias: feixes maiores, feixes menores e centrais. Os 

feixes caulinares são feixes axiais do caule que não estabelecem conexões diretas com as 

folhas. 

1- Feixe maior – são os primeiros feixes a serem originados e ocupam a região 

mediana (entre os feixes periféricos e os feixes centrais) da medula ao longo do 

internó (Fig. 5-10).  

2- Feixe menor – são os feixes que surgem entre os feixes maiores e ocupam a 

periferia da medula (Fig. 5-10). 

3- Feixe central – São os feixes mais centrais da medula, resultado da fusão dos 

feixes maiores no plexo vascular nodal interno (PVI) (Fig. 5-10).   

4- Feixe caulinar – são feixes sempre periféricos, adjacentes ao periciclo no limite 

entre o córtex e a medula e não são contínuos com os feixes das folhas (Fig. 5-

10).   

 

Quanto à organização do sistema vascular são reconhecidos dois padrões 

distintos: sistema vascular interno e externo.  
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1- Sistema vascular interno – constituído de simpódio (feixe maior) e feixes centrais 

que se conectam na região interna dos nós formando assim o PVI (Fig. 7 e 11).  

2- Sistema vascular externo – constituído de simpódio (feixe menor) e feixe caulinar 

que se conectam na região externa dos nós para formar o plexo vascular nodal 

externo (PVE) (Fig. 7 e 11).  

Curso dos feixes vasculares 

O percurso dos feixes vasculares foi seguido por meio da vetorização, 

diafanização whole mount, microtomografia computadorizada e microscopia confocal 

indicando que os feixes vasculares possuem trajetórias distintas. 

Feixes maiores – longitudinalmente possuem trajetória retilínea ao longo da 

lâmina e bainha foliar curvando-se para o centro do caule na região do nó para compor o 

traço foliar (Fig. 4, 8, 10 e 12). Após breve trajetória centrífuga na região do traço foliar 

os feixes maiores alcançam a região mediana da medula e então curvam-se para baixo 

iniciando uma trajetória descendente retilínea até a base do internó (Fig. 4, 10 e 12). Antes 

de alcançar a base do internó os feixes maiores curvam-se centripetamente conectando-

se ao PVI (Fig. 4 e 10A). Neste ponto, dois ou mais feixes podem estabelecer conexões 

entre si (Fig. 4, 7 e 13) ou por meio de pontes de elementos traqueais diferenciados a 

partir do meristema intercalar (Fig. 4, 7 e 13). Os feixes maiores também se conectam aos 

feixes periféricos do PVE por meio de traqueides (fig. 14). A quantidade de feixes 

maiores que se conectam entre si depende da espécie. Após a fusão dos feixes maiores no 

PVI (Fig.4, 8A, 9A e 10A), os feixes centrais continuam sua trajetória retilínea 

descendente no internó abaixo. Na região dos nós a maioria dos feixes perde sua 

configuração colateral convencional, podendo adquirir uma organização anfivasal (Fig. 

10B e 15). A organização anfivasal só ocorre no curto espaço que compreende o plexo 
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vascular interno. Durante a fusão dos feixes, elementos xilemáticos começam a circundar 

o floema adquirindo gradualmente uma organização tipo anfivasal (Fig 15)  

 

Feixes menores – sua trajetória é similar ao feixe maior, sendo axialmente retilíneo ao 

longo da lâmina e bainha foliar curvando-se para dentro do caule na região do nó para 

compor o traço foliar. Porém antes de atingir a região mediana da medula, mudam o 

sentido dos feixes para uma trajetória centrífuga em direção à periferia da medula (Fig. 4 

e 7). Essa mudança na trajetória ocorre a uma distância muito curta do plexo vascular, 

conferindo ao feixe, em secção longitudinal, uma curvatura acentuada em direção à 

periferia do cilindro vascular. Essa curvatura aproxima os feixes da periferia da medula, 

mas mantém uma pequena distância do periciclo (Fig. 7E e 16A). Dentre os feixes 

menores, os dois feixes adjacentes às bordas foliares (Fig. 4, 6F, 7F) possuem uma 

trajetória diferente. Estes dois feixes representam os últimos feixes originados, sendo 

assim opostos à nervura central. Diferente dos outros feixes menores, os feixes menores 

da borda ao convergir para o caule conectam-se diretamente ao plexo vascular externo.  

 A diferenciação dos feixes menores não é uniforme ao longo de todo o simpódio 

(Fig. 16B). O segmento dos feixes menores, que possui diferenciação tardia, na base do 

internó, pode permanecer estruturalmente indiferenciado devido à atividade do meristema 

intercalar, ou se diferenciar posteriormente.  

Feixes centrais – situados no centro da medula, os feixes centrais estabelecem conexão 

entre dois PVI (Fig. 4 e 16C), sendo o curso destes feixes sempre retilíneo ao longo dos 

internós.   

Feixe caulinar – estão localizados na periferia da medula, adjacente ao periciclo, sua 

trajetória é retilínea ao longo do internó, porém não forma traço foliar. Estão alternados 

entre os feixes menores e ligeiramente mais externos (Fig. 6E-F e 7C).  
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Conexões vasculares na região do plexo vascular nodal  

Os feixes vasculares maior, menor e caulinar percorrem livremente toda a 

extensão dos internós, não havendo nenhuma conexão entre os feixes durante este trajeto 

(Fig. 4 e 12). Por outro lado, na região dos nós, uma rede anastomosada de elementos 

traqueais se diferencia a partir do meristema intercalar (incluindo o periciclo) conectando 

os feixes maiores no centro da medula (PVI) (Fig. 4) e os feixes menores e caulinares na 

periferia da medula (Fig. 4). Estas conexões são obliquas ou transversais, tanto no PVI 

quanto no PVE (Fig. 13A-D). 

O plexo vascular nodal conecta os feixes vasculares menores e caulinares entre si 

no PVE e os feixes maiores entre si para formar os feixes centrais na região do PVI. Uma 

vez fundidos, os feixes se concentram em um círculo central (padrão 1). Um outro padrão 

é similar ao primeiro, porém após a fusão dos feixes maiores o PVI é dividido formando 

duas colunas vasculares (padrão 2). Além das conexões do primeiro e segundo padrão, 

pode ocorrer também conexões entre o PVE e o PVI (padrão 3), dependendo da espécie 

analisada. No primeiro e segundo padrão (Fig. 8 e 16D) não há conexão entre o PVI e o 

PVE e ao menos um feixe maior passa livremente através do PVI (Fig 8B, 9B e 16E). Por 

meio do plexo vascular nodal também são estabelecidas as conexões entre o sistema 

vascular do caule/folha (traço foliar), das gemas laterais e das raízes adventícias. 

Traço foliar – Os feixes vasculares maiores e menores estabelecem conexões distintas na 

região do traço foliar. Até o terceiro fitômero é possível observar feixes menores passando 

livremente pelo PVE, pois neste estágio de desenvolvimento os elementos traqueais ainda 

não se diferenciaram (Fig. 6A-C). Os feixes menores ao passar pelo PVE estabelecem 

conexões obliquas ou laterais por meio de elementos traqueais (Fig. 13). Estas conexões 

formam uma bifurcação conectando um feixe do internó abaixo a dois feixes do internó 
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acima (feixe caulinar) (Fig. 13A) ou dois feixes do internó abaixo a um feixe do internó 

acima (feixe menor) (Fig. 13B).  

Quando os feixes vasculares maiores e os feixes centrais se aproximam do nó 

abaixo há uma interrupção do vaso e sua região terminal se conecta a elementos traqueais 

do PVI (Fig. 17A-B). Da mesma forma, ao iniciar o internó seguinte, as mesmas conexões 

ocorrem com o xilema dos feixes centrais que percorrem o internó abaixo (Fig. 17B). 

Entretanto quando os feixes maiores passam pela conexão com o PVI a configuração dos 

feixes é modificada, tornando-se mais robustos, com um metaxilema de maior diâmetro 

e geralmente sem elemento de protoxilema (Fig. 17C). A região central da medula 

geralmente é composta de seis feixes centrais, mas pode variar entre 2 e 11 feixes, 

dependendo da espécie analisada (Fig. 17D-E). 

Em regiões adultas do caule é possível verificar que os traços foliares formam 

lacunas foliares na região dos nós, tanto para os feixes maiores quanto para os feixes 

menores (Fig. 17F). 

Gema lateral / ramo lateral – assim como o desenvolvimento vascular do ápice caulinar, 

os primeiros feixes desenvolvidos nas gemas laterais são os feixes maiores. O sistema 

vascular interno das gemas se conecta ao PVI, conexão que pode ser observada em 

estágios iniciais destas gemas (Fig. 17B, 18A). Em estágios mais avançados do 

desenvolvimento das gemas, quando já surgiram os feixes menores, é possível verificar 

que o sistema vascular externo das gemas também se conecta ao sistema vascular externo 

do eixo caulinar principal por meio do PVE (Fig. 4, 18B-C).    

 Raiz adventícia – as raízes adventícias conectam-se apenas aos feixes vasculares do PVE 

(Fig. 18D). 
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Distribuição dos feixes vasculares nos internós 

 A distribuição dos feixes vasculares nos internós apresenta pequena variação entre 

as espécies. Esta variação está relacionada com a quantidade de feixes e o padrão do plexo 

vascular (Fig. 4, 6E-F, 7 e 12).  

 Em secção transversal os feixes vasculares estão organizados concentricamente 

na medula, ou seja, em anéis de feixes circunscritos (Fig. 6E-F). Cada anel está 

relacionado a uma categoria de feixe vascular quanto à sua origem e percurso. Exceto nos 

três primeiros internós do ápice caulinar, qualquer internó das espécies analisadas possui 

ao menos um representante de cada tipo de feixe. 

 O anel central (Fig. 4 e 6E-F) é constituído de feixes axiais que partem de um PVI 

e percorrem toda a extensão do internó até se conectarem ao PVI do nó seguinte (Fig. 4, 

9A, 10A, 16C). A anel mediano é formado pelos feixes maiores, em torno dos feixes 

centrais (Fig. 6E-F). Ao menos um feixe maior passa direto pelo PVI sem nenhuma 

conexão (Fig. 8B, 9B-C, 16E), sendo geralmente o primeiro feixe que corresponde a 

nervura mediana da folha. Este mesmo feixe sempre se conecta ao caule abaixo da gema 

lateral (Fig. 7B e 17B). 

  

Discussão 

 

Nomenclatura dos feixes vasculares 

 Desde o século 19, quando iniciaram os estudos sobre arquitetura vascular, há uma 

inconsistência em reconhecer os tipos de feixes, o que tem gerado resultados divergentes. 

De modo geral os feixes vasculares podem ser contínuos entre a folha e o caule ou 

descontínuos, existindo apenas no caule, como observado nas espécies de 

Commelinaceae. As conexões vasculares entre caule e folha são chamadas de traço foliar 
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(Esau, 1977; Beck, 2010). Segundo Esau (1977), os feixes longitudinais dos quais os 

traços foliares divergem são chamados de feixes do caule, feixes caulinares ou feixes 

axiais. A combinação dos feixes axiais com os traços foliares que divergem a partir destes 

é chamado de simpódio (Nageli, 1868; Haberlandt, 1914; Esau, 1977; Fahn, 1982). 

Enquanto em Commelinaceae o traço foliar atravessa o córtex perpendicularmente, em 

algumas monocotiledôneas o traço foliar pode atravessar o córtex por mais de um internó 

antes de se conectar ao sistema vascular do caule. De acordo com De Bary (1877) os 

feixes corticais são às vezes, traços foliares que percorrem o internó por certa distância 

externo ao cilindro vascular antes de curvar para o interior dele. Arber (1925) também 

mencionou a presença de um feixe que passa através do córtex de Cycas revoluta Thunb., 

mas não usou o termo feixe cortical. Segundo Beck (2010), uma característica única de 

algumas monocotiledôneas é a presença de um feixe cotical descontínuo, que talvez 

acompanhe um traço foliar. 

 De acordo com Plowman (1906), a região do simpódio que conecta o feixe do 

caule ao fexe da folha é o traço foliar, o qual quando percorre mais de um internó através 

do córtex antes de convergir para o caule é chamado de feixe. A partir dos nossos 

resultados em Commelinaceae, fica claro que o feixe cortical denominado por De Bary 

(1877) e Beck (2010) trata-se na verdade do traço foliar que atravessa o córtex por mais 

de um internó antes de conectar-se ao sistema vascular do caule.  

 A maioria dos autores (Tabela 3) não menciona os feixes corticais, pois não 

estavam presentes nas plantas que eles analisaram. Já os feixes caulinares foram 

visualizados por alguns autores, mas não foram nomeados. Em Zea mays L., foram 

visualizadas grandes quantidades de feixes periféricos, alguns dos quais eram contínuos 

com os feixes intermediários (feixes menores) (Sharman, 1942). Segundo este autor 

ocorrem feixes na periferia do cilindro vascular que não se conectam com os traços 
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foliares, entretanto ele não os classificou. Da mesma forma, Esau (1943) em seção 

longitudinal de Z. mays foram reconhecidos feixes vasculares (considerados leaf trace) 

que percorre todo o curso longitudinal na posição periférica.  Em Commelinaceae os 

feixes periféricos cujo o curso é inteiramente periférico, também não se conectam aos 

traços foliares e são denominados, no presente estudo, de feixes caulinares. 

 Adicionalmente, em alguns casos, esta divergência terminológica ocorre para uma 

mesma espécie, a exemplo de Sharman (1942) e Esau (1943) analisando sistema vascular 

de Zea mays L. (Tabela 03). Estes autores divergiram do percurso dos mesmos feixes, 

onde Sharman (1942) afirma que o curso dos feixes maiores é vertical e não se aproxima 

do centro da medula, enquanto Esau (1943) descreve que os feixes maiores e menores são 

horizontais na região dos nós e se aproximam do centro da medula.  

 Na Tabela 3 são apresentados os principais termos utilizados na classificação de 

feixes vasculares baseado no seu percurso e distribuição. Nas espécies analisadas neste 

estudo foi verificado que os feixes originados nos três primeiros primórdios são sempre 

contínuos entre caule e folha (simpódios) sendo denominados feixes maiores seguindo a 

terminologia de Esau (1943; Fahn, 1982; Evert, 2006; Beck, 2010). Quanto aos feixes 

menores e caulinares descritos no presente estudo em Commelinaceae, seguimos o 

conceito já adotado por diversos autores em outras famílias de monocotiledôneas, 

incluindo as Commelinaceae, como Guillaud (1878), De Bary (1877), Stevens (1911), 

Haberlandt (1914), Esau (1943), Fahn (1982), Evert (2006) e Beck (2010). A quarta 

categoria de feixe encontrada nas espécies analisadas foi denominada feixe central, 

resultado da fusão de feixes maiores no plexo vascular interno, porém ainda não existe 

referência para este feixe na literatura. 
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Tabela 3 - FVSI (Feixe vascular simpodial que constitui o sistema vascular interno), FVSE (Feixe vascular simpodial que constitui o sistema 

vascular externo), FVCT (feixe vascular cortical), FVNSI (Feixe vascular não simpodial interno), FVNSE (Feixe vascular não simpodial externo); 

FVNSP (Feixe vascular não simpodial periférico). 

 

Nomenclatura 

adotada no presente 

estudo 

Terminologia adotada na literatura 

 Guillaud, 

(1878) 

De Bary, 

(1877) 

Haberlandt 

(1914) 

Scott & 

Priestley, 

(1925) 

Sharman, 

1942 

Esau, 1943 Fahn, 1982 Evert, 2006 

 

Beck, 2010 

FVSI Faisceaux 

communs 

Bundles of 

the leaf trace 

Median 

bundles 

Perimedullary 

bundles 

Lateral or 

basifugal 

Larger 

bundles 

Larger 

bundles 

Major and 

large bundles 

Major bundle 

FVSE Faisceaux 

communs 

Bundles of 

the leaf trace 

Lateral 

bundles 

Cortical 

bundles 

Intermediate

s bundles 

Smaller 

bundles of the 

leaf 

Smaller 

bundles 

Minor and 

intermediate 

bundles 

Minor bundle 

FVSCT - - Cortical 

bundles 

- - - - - Cortical 

bundle 

FVNSI - - - Medullary 

bundles 

- - - - - 

FVNSE Faisceaux 

caulinaires 

Cauline 

bundles 

Cauline 

bundles 

Peripheral 

bundles 

- Smaller 

bundles of the 

stem 

Common 

bundles 

- Cauline 

bundle 
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Distribuição dos feixes vasculares nos internós  

 Como mostrado anteriormente os feixes vasculares são classificados de acordo 

com seu curso ao longo do eixo caulinar em feixe maior, feixe menor, feixe central e feixe 

caulinar. Entretanto a nomenclatura dos feixes é estabelecida em função de sua posição 

relativa em seção transversal do internó (periférico, central, medular, perimedular, 

cortical, etc.) e pelo tamanho dos feixes (maior, menor, intermediário, etc.). A 

nomenclatura utilizada por Scott & Priestley (1925) para Tradescantia fluminensis foi 

baseada na sua posição. Segundo estes autores os feixes posicionados na periferia foram 

denominados periféricos, os feixes da medula foram denominados medulares e os feixes 

situados na região perimedular (entre os periféricos e os medulares) de perimedulares.   

 Apesar das diferenças anatômicas e morfológicas entre as famílias de 

monocotiledôneas, a distribuição dos feixes e a nomenclatura podem ser bastante similar. 

Em seção transversal de Z. mays foram reportados feixes menores na periferia da medula 

e feixes maiores concentrados na posição mais central da medula, enquanto outros feixes 

maiores ocupam uma posição intermediária entre os feixes do centro e os feixes 

periféricos (Esau, 1943). Esta configuração é a mesma encontrada nas espécies estudadas 

onde os feixes menores e caulinares estão na periferia da medula, os feixes maiores estão 

na região mediana da medula (perimedular) e os feixes centrais na região mais interna da 

medula.  

 Em seção transversal do internó de Commelinaceae, os feixes são 

concentricamente organizados, apesar de não haver um alinhamento perfeito dos feixes 

em suas respectivas camadas. A ordem dos feixes é estabelecida em função do percurso 

e distribuição específica de cada feixe, onde cada tipo de feixe (maior, menor, central e 

caulinar), em seção transversal, ocupa uma camada circunscrita.  Na maioria das 

monocotiledôneas, os feixes são considerados “espalhados” na medula, entretanto em 

espécies com internós longos e cujo procâmbio é semelhante ao de eudicotiledôneas, os 

feixes podem estar organizados em anéis (Arber, 1925). Segundo esta autora, estas 

monocotiledôneas possuem feixes com formato triangular ou em “V” semelhantes aos 

feixes de eudicotiledôneas como Thalictrum (fig. Xviii, pag. 39). 

 Neste estudo foi possível rastrear com certo grau de precisão o curso dos feixes 

vasculares e comparar com os resultados disponíveis na literatura para Commelinaceae. 

Em geral, na literatura, são apontados dois ou três grupos de feixes vasculares com base 

no curso e posição em seção transversal do internó. Através das análises tridimensionais 
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foi possível verificar uma nova categoria de feixes (feixes centrais) e o resultado da fusão 

dos feixes através do plexo vascular nodal (interno e externo).  

 

Classificação dos feixes quanto ao sistema ou conexão com o plexo vascular nodal 

Os estudos do sistema vascular em muitas monocotiledôneas têm revelado que 

estas plantas possuem dois sistemas de feixes, um interno e outro externo (Cutler & 

Cutler, 1948; Esau, 1977; Zimmermann, 1972). O sistema interno é constituído de traços 

foliares conectados aos feixes axiais do caule, enquanto o sistema externo é constituído 

de feixes que terminam cegamente no córtex (Esau, 1977). Nas espécies deste estudo 

também foram verificados dois sistemas, sendo interno constituído de feixes maiores, 

feixes centrais e PVI, e um sistema externo constituído de feixes menores, feixes 

caulinares e PVE. 

O sistema vascular pode ainda ser classificado de acordo com as conexões entre 

os feixes e sua continuidade ao longo do eixo caulinar. Quando a planta possui um sistema 

vascular constituído de feixes que formam traço (simpódio) e feixes independentes que 

não se conectam com as folhas (feixe caulinar) o sistema vascular desta espécie é 

considerado aberto (Esau, 1977; Fahn, 1982). Com base nesta afirmação, o sistema 

vascular de Commelinaceae poderia ser considerado aberto devido à presença dos feixes 

caulinares. Entretanto os feixes caulinares das espécies analisadas estão conectados a 

outros feixes caulinares e com feixes menores por meio de traqueídes na região do plexo 

vascular externo. Em algumas espécies, a exemplo de C. bengalensis, os traços foliares 

também se conectam discretamente ao plexo vascular externo. Em resumo, a partir das 

análises combinadas realizadas neste trabalho, sugerimos que não há um sistema vascular 

aberto uma vez que todos os feixes possuem algum grau de conexão ao longo do eixo 

caulinar. 

 

Curso dos feixes vasculares  

 O curso e a distribuição dos feixes vasculares estabelecem a arquitetura vascular 

das plantas, refletindo a íntima relação entre folhas e caule. Este curso é similar em 

algumas famílias de monocotiledôneas. De modo geral existem apenas dois tipos básicos 

de feixes: os que são contínuos entre caule e folha e os feixes caulinares que não são 

contínuos com as folhas (De Bary, 1877).  

 Como padrão geral, na região dos nós, mais de um feixe diverge do cilindro 

vascular no caule em direção à folha, sendo que os feixes maiores são os mais próximos 
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do centro da medula, enquanto os feixes menores e caulinares percorrem 

longitudinalmente o eixo caulinar na periferia da medula (De Bary, 1877; Haberlandt, 

1914; Esau, 1977).  A sinuosidade destes feixes em seção longitudinal é geralmente 

descrita como convergente, em relação à conexão do feixe foliar ao traço foliar na base 

da folha (da folha para o caule) e divergente, em relação à conexão do feixe axial ao traço 

foliar (do caule para a folha) (De Bary, 1877; Esau, 1977; Beck, 2010). Durante o curso 

dos feixes nas espécies de Commelinaceae estudadas, os feixes também apresentam 

trajetórias centrípetas e centrifugas, isto é, o parâmetro para definir estas trajetórias 

também está relacionado à condição convergente ou divergente dos feixes. Na maioria 

dos trabalhos a trajetória é descrita como centrífuga ou em direção ao centro do caule, 

mesmo quando é assumido que os feixes divergem do cilindro vascular em direção às 

folhas (Haberlandt, 1914; Esau, 1943). Nas espécies analisadas neste estudo os feixes 

periféricos e menores apresentam uma curvatura acentuada na direção centrípeta. Esta 

curvatura é consequência da expansão do cilindro vascular durante a transição entre dois 

internós. 

O crescimento em altura do caule adulto em monocotiledôneas é consequência da 

atividade do meristema intercalar na base do internó, que promove o alongamento do eixo 

caulinar (Esau, 1977; Fahn, 1982; Beck, 2010), assim devido à diferenciação precoce dos 

feixes maiores, o segmento deste feixe vascular na base do internó permanece 

estruturalmente indiferenciado. Como o meristema intercalar continua em atividade após 

a diferenciação estrutural precoce dos feixes maiores, é possível ver a região basal destes 

feixes ainda indiferenciada. Heyser (1970) analisando o sistema vascular de Tradescantia 

albiflora considera que os feixes são interrompidos devido à atividade do meristema 

intercalar. A região basal deste feixe, que possui diferenciação tardia, geralmente é 

invisível quando utilizamos técnicas convencionais, sendo considerados como feixes que 

terminam em um ponto cego (Esau, 1977) ou interrompidos (Heyser, 1970). Entretanto 

ao utilizar técnicas mais elaboradas como diafanização whole mount e Micro-CT, é 

possível perceber que estes feixes não terminam em um ponto cego, eles se conectam ao 

PVE. Segundo Fisher (1970) o xilema pode ser originado de forma acrópeta e 

unidirecional no meristema intercalar da base dos internós.  

Foi reportado por Scott & Priestley (1925) em Tradescantia fluminensis que o 

alongamento do internó provoca ruptura dos elementos de vaso dos feixes medulares 

(definidos no presente trabalhao como feixe central) e perimedulares (feixe maior). Já em 

Zea mays, a partir de experimento para visualizar o fluxo de eosina através dos tecidos 
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condutores, Esau (1943) demonstrou que não houve ruptura dos elementos vasculares na 

região do meristema intercalar, semelhante ao observado nas espécies de Commelinaceae 

estudadas no presente trabalho.  

Outra questão envolvendo base do internó é a presença de um feixe que termina 

em um ponto cego, ou cegamente no córtex como descrito por Zimmermann & Tomlinson 

(1968). Nas espécies analisadas esta região é a base do internó e consequentemente a 

mesma região do meristema intercalar. A análise destes feixes na base dos internós 

revelou que devido ao estado estruturalmente indiferenciado dos elementos traqueais, 

técnicas convencionais em anatomia vegetal não permitem visualizar estes feixes nesta 

região, dando a impressão que os feixes sumiram em um determinado ponto na periferia 

da medula. Entretanto, ao comparar as análises de micro-ct e diafanização whole mount 

com as seções transversais seriadas de historesina e paraplast, foi possível constatar que 

esses feixes não terminam cegamente, mas se conectam ao plexo vascular externo. 

Os feixes caulinares e os feixes menores são periféricos e possuem diferenciação 

tardia, aproximadamente a partir do terceiro fitômero, ou seja, são originados após os 

feixes maiores já estarem diferenciados. A diferenciação tardia de alguns feixes 

vasculares foi documentada em Prionium serratum (L.f.) Drege (Zimmermann & 

Tomlinson, 1968) onde foi sugerido que este atraso no processo de diferenciação era o 

motivo pelo qual estes feixes falharam na conexão com sistema axial do caule, uma vez 

que estavam fora do limite meristemático. Este processo também foi constatado nas 

espécies de Commelinaceae, onde os feixes maiores foram os únicos feixes presentes nos 

dois primeiros fitômeros, constituindo assim o sistema vascular interno. Entretanto este 

não parece ser o motivo pelo qual os feixes menores e caulinares não se conectam ao 

sistema interno, pois as gemas laterais estabelecem conexões vasculares com ambos 

sistemas interno e externo ao mesmo tempo que estes feixes começam a se diferenciar. 

Da mesma forma as raízes adventícias também estabelecem conexões entre tecidos 

recém-formados e tecidos já diferenciados.  

 

Conexões e padrões do plexo vascular nodal / Tipos de feixe e variações anatômicas 

 A distribuição dos feixes vasculares está diretamente relacionada à presença do 

plexo vascular. Poaceae, Commelinaceae, Costaceae, Dioscoreaceae, Gramineae e 

Smilacaceae são grupos que possuem um plexo vascular que demarca a região nodal 

(Sharman, 1942; Fisher, 1973; Fisher & French, 1976), local onde ocorre a conexão de 

tecidos vasculares.  
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 Apesar do conhecimento sobre a existência de duas regiões distintas do plexo 

vascular (PVI e PVE), ainda é obscura a existência de conexões interligando estes dois 

sistemas. Segundo De Bary (1877) em Tradescantia albiflora não foram verificadas 

conexões entre o PVE e o PVI, enquanto Scott & Priestley (1925) observaram conexões 

vasculares interligando os dois plexos em Tradescantia fluminensis (sinônimo de T. 

albiflora). Segundo estes autores, quando totalmente diferenciados, os feixes periféricos 

conectam-se ao anel nodal, e uma anastomose de feixe surge conectando o anel nodal 

externo à placa nodal central. Dentre as espécies analisadas no presente estudo foram 

identificados, até o momento, três padrões de plexo vascular. No primeiro padrão não há 

conexão entre o PVI e o PVE e foi encontrado nos gêneros Tradescantia, Tripogandra e 

Callisia no segundo e no terceiro padrão foram verificadas conexões entre os dois plexos 

nos gêneros Commelina, Floscopa e Dichorisandra. Independente das diferenças entre 

os padrões de plexo vascular, as conexões que ocorrem no PVI e PVE conectam, de 

alguma forma, todos os feixes vasculares maiores, menores e caulinares. 

 Os feixes maiores são colaterais, mas ao se fundirem com o plexo vascular interno 

passam a constituir os feixes centrais do internó abaixo. Nesta região os feixes apresentam 

alteração quanto à sua organização e constituição, onde os elementos de vaso dos feixes 

maiores se conectam ao PVI por meio de traqueídes, que se organizam em torno do 

floema, adquirindo uma organização anfivasal. Portanto, na região nodal o sistema 

vascular é constituído, principalmente, de floema e traqueídes. Logo abaixo do PVI os 

feixes retornam a sua configuração colateral, porém apenas com elemento de metaxilema. 

A mudança da configuração colateral para anfivasal ou anficrival foi descrita na região 

dos nós de Cyperaceae (Plowman, 1906; Jeffrey, 1917), em Araceae como  Calla 

palustris L. e Acorus calamus L. (Arber, 1925) e Poaceae (Jeffrey, 1917), onde é descrito 

que o congestionamento de traços foliares na região dos nós é a causa da alteração na 

organização do feixe. A condição anfivasal está diretamente relacionada à fusão dos 

feixes vasculares na região dos nós, onde ocorre o plexo vascular interno. Esta condição 

é mais expressiva à medida que os nós estão mais próximos uns dos outros, a exemplo 

dos rizomas (Jeffrey, 1917). Em Commelinaceae a organização anfivasal está restrita ao 

PVI na região dos nós, podendo ser considerada uma condição transitória.  

 A correlação entre a região do plexo e a organização anfivasal encontra suporte 

também nos feixes de Arecaceae e Scitamineae que não apresentam plexo vascular e não 

são observados feixes anfivasais (Jeffrey, 1917). Vale ressaltar que em Arecacea não há 

fusão de feixes na região nodal, logo os feixes são somados a cada internó. O mesmo 
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processo pode ser considerado em Umbeliferae e Araliaceae, embora não tenham plexo, 

os traços foliares são numerosos na região nodal, e apresentam organização anfivasal 

(Jeffrey, 1917).  

A reduzida quantidade de feixes vasculares em Commelinaceae não impede o 

surgimento da organização anfivasal, uma vez que, segundo Jeffrey (1917) o 

congestionamento de traços foliares seria uma condição para o surgimento deste tipo de 

organização. Para Arber (1925) a mudança na organização do feixe colateral para 

anfivasal pode surgir do congestionamento de feixes vasculares na região dos nós em 

algums grupos, como Acorus e Dracena. Ainda segundo a autora a organização anfivasal 

pode ser consequência da disposição do xilema, em forma de V, surgindo assim sem a 

fusão de feixes separados. Em algumas espécies do gênero Tradescantia, apesar forma 

em V do xilema nos feixes maiores (colaterais), estes ainda se fundem ao plexo vascular 

nodal para adquirir a organização anfivasal. 

 Em síntese, as técnicas de análise tridimensional foram fundamentais para o 

entendimento da arquitetura vascular, especialmente quanto às conexões do plexo 

vascular nodal, cujos resultados revelaram que nas espécies de Commelinaceae os feixes 

que terminam em um “ponto cego” (considerados interrompidos) são resultado da sua 

diferenciação tardia a partir do meristema intercalar e se conectam ao plexo vascular 

externo. Apesar de não ser classificado em uma categoria diferente, os feixes menores 

que percorrem as margens das folhas possuem um percurso diferente dos demais. Em 

algumas espécies os feixes maiores (com metaxilema e protoxilema) após se fundirem ao 

plexo vascular interno, geravam os feixes centrais, os quais apresentam apenas com 

metaxilema e representam a primeira descrição no grupo. 
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Figura 1. Hábito de A) Aneilema beninense. Seta indicando pseudopeciolo, B) Callisia repens, 

C) Callisia sp., D) Commelina bengalensis, E) Commelina sp., F) Commelina rufipes. 
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Figura 2. Hábito de A) Dichorisandra radicalis (planta joven), B) Dichorisandra thyrsiflora. 

Seta indicando pseudopeciolo, C) Floscopa glabrata, D) Floscopa sp., E) Tradescantia 

cerinthoides, F) Tradescantia fluminensis. 
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Figura 3. Hábito de A) Tradescantia pallida, B) Tradescantia zebrina, C) Tripogandra 

diuretica, D) Tripogandra sp. 
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Figura 4. Ilustração de um simpódio indicando as regiões que o constituem (Feixe foliar, traço 

foliar e feixe axial). A ilustração representa também a divisão do ápice caulinar em fitômeros. 

Cada fitômero constituído de uma folha, nó, internó e gema lateral.  
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Figura 5. Ilustração indicando o curso dos feixes ao longo do eixo caulinar e as conexões do 

plexo vascular, folha, gema e raiz adventícia. Todos os feixes maiores (vermelho) conectam-se 

ao centro do cilindro vascular. Os feixes centrais (laranja) indicam a fusão de dois ou mais feixes. 

Os feixes menores possuem duas trajetórias similares. Os primeiros feixes menores (azul-escuro) 

percorrem o internó a curta distância do periciclo (procâmbio contínuo com o periciclo), 

conectando-se ao plexo vascular do nó abaixo, enquanto os feixes menores das margens foliares 

(azul-claro) percorrem o internó adjacente ao periciclo (procâmbio contínuo com o periciclo). Os 

demais feixes periféricos (verdes) são os feixes caulinares, que se conectam entre si ou com feixes 

menores através do plexo vascular externo.   
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Figura 6. Secções transversais de Commelina bengalensis indicadas na figura 5. A) Região nodal 

do segundo fitômero mostrando três cordões procambiais não conectados (pontas de setas pretas). 

B) Região nodal do terceiro fitômero mostrando que ainda não há fusão dos três primeiros cordões 

procambiais (pontas de setas pretas). C) Região nodal do quarto fitômero indicando as primeiras 

fusões dos feixes maiores ao plexo vascular interno (pontas de setas vermelhas). D) Região nodal 

do quinto fitômero indicando primórdios de raízes adventícias. E) Região do internó do quinto 

fitômero mostrando anéis coloridos digitalmente para indicar os anéis formados por cada 

categoria de feixes. O anel mais periférico (verde) é constituído de feixes caulinares do quinto 

fitômero e feixes menores provenientes do quarto primórdio. F) Ilustração da figura (E) indicando 

os feixes coloridos de acordo com sua respectiva categoria.  
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Figura 7. Reconstrução 3D através de segmentação manual dos feixes e segmentação automática 

do parênquima. Sequência de imagem da região nodal de Tradescantia zebrina obtida em Micro-

CT. A) Volume renderizado de todos os feixes, PVI e PVE. Feixe maior e feixe central 

(vermelho), feixe menor (azul), feixe menor das margens da folha (azul-claro), feixe caulinar 

(verde), feixes da gema lateral (amarelo) e plexo vascular interno e externo (rosa-claro). B) 

Volume renderizado apenas com os feixes vascuares e plexos. C-F) Plano transversal. C) Volume 

completo. D) Renderização apenas dos feixes maiores e centrais, mais plexos. Note que o PVE 

delimita o cilindro central, assim os feixes maiores externos ao plexo estão na bainha foliar. E) 

Renderização dos feixes menores mais plexos. F) Renderização dos feixes menores marginais. 
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Figura 8.  Padrão 1 do plexo vascular nodal. A) Secção longitudinal de Dichorisandra radicalis 

mostrando a região mediana do PVI. B) Diafanização da região nodal Tradescantia zebrina 

mostrando a configuração concêntrica dos feixes no PVI sem conexão com o PVE. Seta indica o 

feixe maior que atravessa o nó sem conexão com o PVI. C) Secção transversal de Callisia repens. 

indicando a mesma região de (B).   
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Figura 9. Padrão 2 do plexo vascular nodal. A) Secção longitudinal de Tripogandra diuretica 

mostrando a região mediana do PVI. B) Diafanização da região nodal Tripogandra diuretica 

mostrando a configuração concêntrica dos feixes no PVI formando dois grupos de feixes. Seta 

indica o feixe maior que atravessa o nó sem conexão com o PVI. C) Secção transversal de 

Tripogandra diuretica indicando a mesma região de (B).  
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Figura 10. Padrão 2 do plexo vascular nodal. A) Secção longitudinal de Commelina bengalensis 

mostrando a região mediana do PVI. Durante o processo de montagem das amostras de ápice 

caulinar em stubs para microscopia eletrônica de varredura, as células parenquimáticas 

absorveram umidade mais rápido que o tecido vascular, causando uma depressão que marcou o 

sistema vascular em toda a amostra. Feixes vasculares e plexos do meridiano esquerdo foram 

coloridos digitalmente. Seta indicando PVE. B) Diafanização da região nodal Commelina 

bengalensis mostrando a configuração concêntrica dos feixes no PVI formando dois grupos de 

feixes. Seta indica o feixe maior que atravessa o nó sem conexão com o PVI. C) Secção transversal 

de Commelina sp. indicando a mesma região de (B). Pontas de seta indicando conexões entre o 

PVI e o PVE.  
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Figura 11. Ilustração em secção longitudinal mostrando a divisão dos feixes vasculares em 

sistema interno (vermelho) e sistema externo (amarelo).  O sistema interno constituído de feixes 

maiores e feixes centrais. O sistema externo composto de feixes menores e feixes caulinares. 

Abaixo da ilustração, secção transversal de Commelina bengalensis mostrando a distribuição dos 

sistemas em seção transversal de um internó. As ilustrações das folhas 1 e 2 representam dois 

padrões de nervação foliar. Na ilustração 1 ocorrem apenas quatro feixes menores. Na ilustração 

2, seis feixes se desenvolveram entre os feixes maiores, sendo dois feixes em cada lado da nervura 

central. Note que o tanto na ilustração quanto na secção transversal de Commelina bengalensis o 

feixe menor (seta branca) está ligeiramente afastado do periciclo (linha pontilhada azul).   
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Figura 12. Visão geral do curso dos feixes vasculares ao longo do eixo caulinar. A) Diafanização 

whole mount do ápice caulinar de Tradescantia zebrina. B) Análise em Micro-CT por atenuação 

de contraste do ápice caulinar de Tradescantia zebrina, contrastado com citrato de chumbo. 

Ilustração indicando o curso retilíneo dos feixes vasculares no internó de Dichorisandra 

thyrsiflora. 
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Figura 13. A-E) Diafanização whole mount de Tradescantia zebrina (A, B e E) e Commelina 

bengalensis (C-D). Notar bifurcação conectando dois feixes do internó acima a um feixe do 

internó abaixo na figura A (ponta de seta). Situação inversa pode ser observada na figura B, onde 

um feixe do internó acima se conecta a dois feixes do inetrnó abaixo (ponta de seta). Nas figuras 

C e D é possível observar as conexões transversais e obliquas no plexo vascular externo (pontas 

de setas). 
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Figura 14.  Análise das conexões vasculares na região do plexo vascular nodal. A) Secção 

longitudinal de Tradescantia fluminensis na região do PVI mostrando elementos traqueais em 

diferentes estágios de diferenciação. B) Secção transversal de Commelina bengalensis mostrando 

conexões do traço foliar com os feixes periféricos (ponta de seta). C-D) Secção transversal de 

Commelina bengalensis analisada em microscópio confocal C) Traço foliar entre dois feixes 

vasculares. O contraste com azul de anilina e hemisulfato de berberina indicou placas de calose 

no traço foliar, porém as placas não estavam presentes nas conexões obliquas e transversais entre 

os feixes vasculares. D) Conexões entre o PVI e o PVE (setas) e conexões entre o traço foliar e 

os feixes periféricos (pontas de seta).  
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Figura 15. Sequência de imagens em ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo 

mostrando a variação anatômica dos feixes centrais ao passarem pelo PVI. A mesma variação 

ocorre com os feixes maiores ao atravessar o PVI. Na região superior do PVI os feixes são 

colaterais, mas ao longo do PVI mudam para uma organização anfivasal, retornando a colateral 

ao iniciar o próximo internó abaixo.  
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Figura 16. Detalhes dos feixes vasculares ao longo do eixo caulinar. A) Secção transversal de 

Commelina bengalensis mostrando a posição do feixe vascular menor, ligeiramente afastado do 

periciclo. B) Diafanização whole mount mostrando a diferenciação tardia de um feixe vascular na 

base do interno, região do meristema intercalar. C)  Secção longitudinal de Tipogandra sp. 

mostrando a continuidade de um feixe central entre dois PVI (setas pretas). D) Análise em Micro-

CT por atenuação de contraste do ápice caulinar de Tradescantia zebrina, contrastado com acetato 

de uranila. Seta branca indica conexão do sistema vascular interno da gema lateral (GL) ao PVI. 

Seta vermelha indica um traço foliar. E) Reconstrução 3D Por meio de segmentação manual do 

sistema vascular mostrando um feixe maior (vermelho) passando direto pelo PVI sem conexões. 
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Figura 17. Conexões e variações na estrutura dos feixes vasculares na região do plexo vascular 

nodal. A) Diafanização whole mount da região nodal de Commelina bengalensis indicando um 

elemento de vaso terminal do feixe central conectando-se ao PVI por meio de traqueídes (seta). 

B) Secção longitudinal de trripogandra sp. na região do PVI mostrando a conexão dos feixes 

maiores ao PVI (setas). C) Secção transversal do internó de Commelina bengalensis mostrando 

um feixe central apenas com metaxilema. D)  Secção transversal do internó de Tripogandra sp. 

mostrando apenas dois feixes centrais (pontas de seta). E) Secção transversal do internó de 

Commelina bengalensis com 10 feixes centrais (pontas de seta). F) Diafanização whole mount da 

região nodal de Commelina bengalensis indicando lacunas foliares (pontas de setas). 



93 
 

  
 

Figura 18. Conexões do sistema vascular das gemas laterais e raízes adventícias com o sistema 

vascular central do eixo caulinar. A) Secção longitudinal de Tradescantia fluminensis mostrando 

a conexão do sistema vascular interno da gema lateral (setas) ao PVI. B) Reconstrução 3D por 

meio de segmentação automática da região nodal de Dichorisandra thyrsiflora mostrando, em 

plano transversal, a conexão do sistema vascular da gema lateral ao PVI. C) Diafanização whole 

mount da região nodal de Commelina bengalensis mostrando sistema vascular da gema lateral 

conectando-se ao sistema vascular do eixo caulinar. D) Atividade meristemática da raiz adventícia 

corada com DAPI mostrando o desenvolvimento das conexões com os feixes periféricos 

adjacentes (seta) 
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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

Diferentes padrões de organização vascular em raízes tuberosas de 

Commelinaceae. 
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Resumo: Em Commelinaceae as raízes tuberosas podem variar bastante na forma e 

tamanho, entretanto pouco é conhecido sobre o seu desenvolvimento e suas as variações 

anatômicas. Neste trabalho buscamos analisar qualitativa e quantitativamente as 

variações anatômicas e morfológicas das raízes tuberosas, a partir do seu 

desenvolvimento, buscando características relacionadas ao padrão de tuberização. 

Amostras de raízes tuberosas de sete espécies representando as três linhagens Palisota, 

Commelineae e Tradescantieae s.s., foram fixadas em FAA50 e, posteriormente, 

submetidas às técnicas de inclusão em historesina e paraplast. Dados morfométricos 

foram obtidos com auxílio do software ImageJ e vetorização gráfica foi utilizada para 

rastreamento do sistema vascular. Os resultados mostram quatro variações anatômicas do 

cilindro vascular e a quantificação morfométrica das características responsáveis por estas 

variações.     
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Introdução 

Commelinaceae possui ca. 41 gêneros e 670 espécies, sendo a maior e mais 

amplamente distribuída família da ordem Commelinales (Faden & Hunt, 1991; Faden, 

1998; eMonocot, 2010; Pellegrini, dados não publicados). Atualmente, Commelinaceae 

encontra-se dividida em duas subfamílias Cartonematoideae e Commelinoideae, 

corroboradas por dados morfológicos e moleculares (Faden & Hunt, 1991; Evans et al., 

2003; Burns et al., 2011). Commelinoideae apresenta inúmeros problemas de limites 

genéricos, especialmente nas tribos Commelineae e Tradescantieae, sendo a última 

recuperada como parafilética devido ao posicionamento incerto da subtribo Palisotinae. 

Palisota Rchb. ex Endl., o único gênero de Palisotinae, recuperado como grupo-irmão do 

restante da subfamília Commelinoideae (Evans et al., 2003; Zuiderveen et al., 2011), 

como grupo-irmão da tribo Commelineae (Burns et al., 2011), ou em uma tricotomia com 

Commelineae e Tradescantieae s.s. (Pellegrini et al., em preparação). Assim, 

Commelinaceae é atualmente organizada em quatro linhagens principais: 

Cartonematoideae, Palisota, Commelineae e Tradescantieae s.s. 

Há uma grande diversidade de estruturas subterrâneas de reserva em 

Commelinaceae que podem ser de origem caulinar (e.g., cormos, rizomas) ou radicular, 

como as raízes tuberosas (Faden, 1985; 1998; Hunt, 2001). Raízes tuberosas são 

registradas em três das quatro principais linhagens de Commelinaceae: Palisota; tribos 

Commelineae (i.e., Aneilema R.Br. s.l., Anthericopsis Engl., Commelina L., 

Dictyospermum Wight, Murdannia Royle, e Pseudoparis H.Perrier); e Tradescantieae s.s. 

(i.e., Callisia Loefl. s.l., Cyanotis D.Don s.l., Dichorisandra J.C.Mikan, Geogenanthus 

Ule, Gibasis Raf., Gibasoides D.R.Hunt, Matudanthus D.R.Hunt, Siderasis Raf. emend. 

M.Pell. & Faden, Thyrsanthemum Pichon, Tradescantia L. emend. M.Pell., Tripogandra 

Raf., e Weldenia Schult.f.) (Faden, 1985;1998; Hunt, 2001; Pellegrini et al., 2017).  
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Raiz tuberosa é um órgão modificado de reserva encontrado em plantas vasculares 

que geralmente acumula água, carboidrato ou proteína (Stevens, 1911; Bresinsky et al., 

2013; Apezzato-da-Gloria, 2015), e podem ser originadas a partir do eixo axial da raiz, 

da expansão distal de raízes laterais, da expansão proximal da raiz pivotante (Apezzato-

da-Glória, 2003), ou a partir de raízes adventícias subterrâneas (Hagiladi et al., 1996).  

Em eudicotiledôneas a tuberização é um processo resultante da atividade cambial, 

estruturalmente variável dependendo da espécie (Apezzato-da-Glória, 2003). Variações 

da atividade cambial podem ser observadas, como presença de câmbio sucessivo, câmbio 

terciário, ou cambio acessório, produzindo parênquima de armazenamento xilemático e 

floemático em diferentes proporções e organizações (Stevens, 1911; Gregory, 1965; 

Dabydeen & Sirju-Charran, 1990; Milanez, 2002). Por outro lado, em monocotiledôneas, 

como não há câmbio, o processo de tuberização ocorre principalmente pela expansão do 

tecido parenquimático do córtex, e em alguns casos do estelo (Arber, 1925; Hofreiter & 

Tillich, 2002).  

Alguns trabalhos abordam a anatomia das raízes em Commelinaceae, como o de 

Hofreiter & Tillich (2002), no qual os autores investigaram a relevância taxonômica 

desses caracteres na sistemática da família. Apesar da grande diversidade morfológica 

mencionada por Hofreiter & Tillich, (2002), a organização e o desenvolvimento 

anatômico de raízes tuberosas em Commelinaceae ainda são pouco explorados na 

literatura. 

No presente estudo são apresentadas análises morfológicas e anatômicas de raízes 

tuberosas de sete espécies de Commelinaceae, incluindo representantes de três das quatro 

linhagens principais de Commelinaceae (i.e., Palisota, Commelineae e Tradescantieae 

s.s.) que apresentam registro de raízes tuberosas, com uma discussão sobre os processos 

de tuberização e sua relevância sistemática para a família. 
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Material e Métodos 

Material Botânico 

Sete táxons foram selecionados para a realização desse estudo, representando a 

diversidade morfológica de raízes tuberosas nas três linhagens Palisota, Commelineae e 

Tradescantieae s.s. (Tab. 1). O sistema subterrâneo de três indivíduos das sete espécies 

foi coletado nos Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-BA), no 

Fitotério da Universidade de São Paulo (USP-SP), e no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

(JBRJ-RJ). Exsicatas das espécies coletadas foram depositadas no Herbário do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (RB) (Tab. 1).  

 

TABELA 1.  Lista das espécies estudadas com respectivos vouchers. 
Taxon Grupo taxonômico Voucher 

Palisota barteri Hook.f. Subtribo Palisotinae Pellegrini 499 (RB) 

Commelina platyphylla Klotzsch ex 

Seub. 

Tribo Commelineae 

 

Pellegrini 479 (RB) 

Dichorisandra leucophthalmos Hook. Tribo Tradescantieae, subtribo 

Dichorisandrinae 

Pellegrini 458 (RB) 

Dichorisandra marantoides Aona & 

Faden 

Tribo Tradescantieae, subtribo 

Dichorisandrinae 

Pellegrini 492 (RB) 

Dichorisandra radicalis Nees & Mart. Tribo Tradescantieae, subtribo 

Dichorisandrinae 

Pellegrini 459 (RB) 

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan Tribo Tradescantieae, subtribo 

Dichorisandrinae 

Pellegrini 211 (RB) 

Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt Tribo Tradescantieae, subtribo 

Tradescantiinae 

Pellegrini 403 (RB) 

 

Análise morfológica e anatômica  

Amostras de raízes tuberosas foram fixadas em FAA50 (Johansen, 1940) por 48 

horas e armazenadas em álcool 70%. Com auxílio de um paquímetro digital foram 
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definidas as regiões de maior e menor espessamento, sendo descritas neste trabalho como 

regiões espessadas e regiões não espessadas da raiz tuberosa, respectivamente. Seções à 

mão foram realizadas, sendo o material corado com safranina 1% e azul de astra 1% (1:9) 

em etanol 50% (Bukatsch, 1972). Algumas amostras foram submetidas à desidratação em 

série etanol/álcool butílico terciário (50-100%), incluídas em paraplast seguindo 

metodologia de Ruzin (1999) e, posteriormente, coradas com azul de astra 1% em etanol 

50% e safranina 1% em etanol 50% (Kraus et al. 1998, modificado). Amostras incluídas 

em historesina (LeicaH) foram coradas com 0,05% de azul de Toluidina O em 0,1M de 

tampão fosfato (pH 6,8) (O’Brien et al., 1965). Seções transversais e longitudinais (5-

10µm) do material incluído em paraplast e historesina foram confeccionadas em 

micrótomo rotativo Reichertt-Jung Autocut 2040 e montadas em Entellan. 

Para detecção de calose nas placas crivadas dos elementos de tubo crivado, 

secções transversais da região espessada da raiz foram coradas com Azul de Anilina e 

analisadas em microscópio de fluorescência (UV), de acordo com metodologia descrita 

por Smith & McCully (1978a, 1978b). Teste histoquímico com Vermelho de Rutênio foi 

utilizado para verificar a presença de mucilagem, seguindo metodologia de Gregory & 

Baas (1989). 

Análise da ocorrência e distribuição dos amiloplastos foi realizada a partir de 

secções transversais da região espessada e não espessada observadas sob luz polarizada 

com auxílio do Sistema de digitalização de Imagens (IM50) acoplado ao microscópio 

Leica DMLB.  

 Os parâmetros morfométricos como diâmetro radicular, número de células 

corticais (CCN – cortical cell number), número de células do cilindro vascular (VPCN – 

vascular parenchymatic cell number), e área de floema (PA – phloem area) foram obtidos 
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a partir de secções transversais por meio do software ImageJ (Rasband, 1997–2013), 

tendo como n=3 o valor amostral de cada análise.   

As medidas da área de floema foram obtidas com auxílio do rastreamento do 

sistema vascular por meio de vetorização gráfica de secções transversais sequenciais 

incluindo região espessada e não espessada. Amplitude entre a região não espessada 

(menor diâmetro) e a região espessada (maior diâmetro) foi definida em percentagem a 

partir da equação D=(dI-dF)/dI.100, onde D é o aumento percentual do diâmetro, dI é o 

diâmetro inicial da região não tuberosa e dF é o diâmetro final da região tuberosa. Os 

resultados da média e do desvio padrão de cada parâmetro foram gerados a partir do 

programa R e as ilustrações foram feitas no programa Corel Draw.  

 

Resultados 

Anatomia da região meristemática da raiz tuberosa 

Secções transversais e longitudinais do meristema apical radicular de Palisota 

barteri (Fig. 1A e 1B) e Dichorisandra radicalis (Fig. 1C e 1D), mostram organização 

protostélica. Desta forma, a matriz de células parenquimáticas na região central do 

cilindro vascular, que em regiões muito próximas ao meristema apical da raiz já estão 

estruturalmente diferenciadas, é de origem procambial.  

 

Morfologia do sistema radicular 

Dois tipos morfológicos foram observados nas raízes tuberosas das espécies 

estudadas: o fusiforme e o cilíndrico (Tabela 2). O tipo fusiforme é caracterizado por 

apresentar duas extremidades não espessadas e uma região mediana espessada (Fig. 2A-

D). Já no tipo cilíndrico, o espessamento é uniforme ao longo de toda a raiz (Fig. 2E). As 
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quatro espécies estudadas de Dichorisandra possuem raízes tuberosas fusiformes (Fig. 

2A-2C) e, embora as raízes tuberosas de P. barteri (Fig. 2D) também tenham sido 

classificadas neste trabalho como fusiforme, ela foi a única espécie que apresentou um 

espessamento menos acentuado em relação às espécies de Dichorisandra. As outras duas 

espécies estudadas, T. pallida e C. platyphylla (Fig. 2E), apresentam raízes tuberosas 

cilíndricas. 

 

Anatomia da região não espessada 

O sistema de revestimento na região não espessada das raízes tuberosas fusiformes 

e cilíndricas é constituído por uma epiderme unisseriada, seguida da exoderme que pode 

apresentar uma a duas camadas de células (Fig. 2F e 2G). Divisões periclinais 

subepidérmicas, semelhante ao felogênio, foram verificadas em T. pallida (Fig. 2H). 

Pelos radiculares bifurcados foram observados em Commelina platyphyla, P. barteri e 

Tradescantia zebrina (Fig. 2I). 

Interno à hipoderme, a região cortical é diferenciada em três zonas: (1) a zona 

mais externa constituída por células isodiamétricas menores e sem espaços intercelulares; 

(2) uma região mediana com células maiores isodiamétricas e espaços intercelulares; e 

(3) uma região interna com arranjo radiado das células a partir da endoderme (Fig. 2J e 

2K). Canais de ráfides contendo mucilagem (Fig. 3A) e canais secretores (Fig. 3B e 3C), 

além de células contendo amido (Fig. 3D) foram observados em todas as espécies. A 

endoderme apresenta espessamento em U em todas as espécies (Fig. 3E-3H), exceto em 

C. platyphylla e T. pallida (Fig. 3I e 3J).  

No sistema vascular, o periciclo, geralmente unisseriado, apresenta células 

parenquimáticas em todas as espécies (Fig. 3E-3J). A raiz em todas as espécies é poliarca 

(Fig. 4), com alternância de cordões de xilema e floema, e a região central ainda se 
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mantem totalmente parenquimática em Commelina platyphylla (Fig. 4A) e Tradescantia 

pallida (Fig. 4C), ou pode haver ligniifcação total (Fig. 4B, 4D e 4F) ou parcial 

(centripetamente) como em D. leucophtalmos (Fig. 4E).  

 

Anatomia dos sistemas de revestimento e fundamental da região espessada 

A organização do sistema de revestimento e do córtex na região espessada de 

raízes fusiformes e cilíndricas não difere do observado na região não espessada, isto é, 

apresenta epiderme unisseriada, uma distinta exoderme unisseriada ou bisseriada e uma 

organização cortical em três zonas (Fig. 5). 

Diferença foi observada na endoderme, a qual apresenta espessamento em U 

apenas em C. platyphylla (Fig. 5A) e nas demais espécies a região espessada das raízes 

tuberosas não apresenta endoderme com espessamento de parede (Fig. 5B-5F). Outra 

diferença marcante ocorre no sistema vascular quanto às células na região central que se 

mantiveram lignificadas apenas em P. barteri (Fig. 5B). Em Commelina platyphylla, a 

lignificação ocorre apenas na região espessada (Fig. 5A) quando comparado com a região 

não espessada (Fig. 4A). Nas três espécies de Dichorisandra a região central 

parenquimática é bastante ampla (Fig. 5D-5F), diferente do observado na região não 

espessada cujas células são lignificadas (Fig. 4D-4F).  

Nas espécies com raízes tuberosas cilíndricas e em P. barteri, que apresenta raiz 

tuberosa fusiforme, o aumento no diâmetro do cilindro vascular não alterou a organização 

do sistema vascular, mantendo o padrão alternado de cordões de floema e xilema (Fig. 

5A-5C). Por outro lado, nas demais espécies com raízes fusiformes com o aumento do 

cilindro vascular houve a fragmentação do tecido vascular. O xilema se apresenta dividido 

em polos contendo um ou dois elementos de metaxilema e cada polo separado por grande 

quantidade de tecido parenquimático (Fig. 5D-5F). Apenas em D. marantoides foi 
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verificada invaginação do floema em direção ao centro do cilindro vascular (Fig. 6A-6D). 

Nas demais espécies de Dichorisandra, os cordões de floema são fragmentados e 

distribuídos em torno do cilindro vascular, adjacentes ao periciclo como observado em 

D. radicalis (Fig. 7) e D. leucophtalmos (Fig. 8). 

  

Parâmetros morfométricos das regiões espessada e não espessada 

A tabela 2 mostra os parâmetros morfométricos observados nas sete espécies 

analisadas. Comparando o diâmetro da região não espessada entre as sete espécies, uma 

pequena variação foi verificada no diâmetro total, como em D. radicalis (1,12±0,23) e P. 

barteri (2,79±0,61mm), e no diâmetro do cilindro vascular (D. radicalis 0,27±0,03 / P. 

barteri 0,80±0,06mm2). Já nas regiões espessadas há maior variação, sendo o maior 

diâmetro registrado em D. marantoides (12,68±2,21) e o menor diâmetro em C. 

platyphylla (3,46±0,6).  

As espécies de Dichorisandra apresentam maior variação entre o diâmetro da raiz 

espessada e não espessada, a exemplo de D. marantoides (1,46±0,51 / 12,68±2,21), cerca 

de 800% de intumescimento (“swelling”), enquanto C. platyphylla apresenta o menor 

aumento (2,01± / 3,46±0,6) cerca de 75,09% de intumescimento. O aumento do número 

de células parenquimáticas corticais (CCN) e do cilindro vascular (VPCN) é mais 

expressivo nas raízes fusiformes. Dichorisandra marantoides também apresenta maior 

variação do CCN (1.472,33±705,66 / 8.570,67±3603,14), cerca de 141% de aumento e 

maior aumento do cilindro vascular (0,45±0,12 / 7,61±1,73), cerca de 1.592%.  

O aumento do número de células parenquimáticas não é diretamente proporcional 

ao aumento do diâmetro da raiz. Enquanto D. marantoides teve um aumento de 800% no 

diâmetro total da raiz, o número de CCN aumentou 141,29%. Esta relação também foi 

verificada entre o aumento do diâmetro do cilindro vascular (1.592,34%), o número de 
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células parenquimáticas do cilindro vascular (158%) e a área de floema (170%) indicando 

que a variação na quantidade de células não é o principal fator de intumescimento da raiz 

tuberosa fusiforme. 

Aumento da área de floema foi verificado em todas as espécies, porém as raízes 

cilíndricas apresentam menor variação (e.g., 14,5% em P. barteri), enquanto as raízes 

fusiformes registram maior aumento (e.g., 214,4% em D. leucophthalmos).  Palisota 

barteri, apesar de ser considerada fusiforme, apresenta a menor variação do cilindro 

vascular (12,78%) e área de floema (14%). Esta mesma espécie também, apresenta 

pequeno aumento em diâmetro total (167%) e as menores variações de CCN (16,3%) e 

valor negativo para VPCN (-11%). 

Nas raízes cilíndricas foram verificadas pequenas variações dos parâmetros 

morfométricos. Em T. pallida as variações no diâmetro total (95% de aumento) e diâmetro 

do cilindro vascular (87,78% de aumento) foram próximos dos valores encontrados para 

CCN (65% de aumento), VPCN (61% de aumento) e área de floema (45% de aumento).  

Em comparação com T. pallida, pequenas variações morfométricas foram registradas 

para C. platyphylla, exceto para o número de células parenquimáticas CCN (17%) e 

VPCN (12%). 

De modo geral todas as espécies apresentam aumento do cilindro vascular, onde 

a menor variação foi registrada em P. barteri (0,80±0,06 a 0,91±0,02), aumento de 

12,78%, seguida das espécies cilíndricas. As maiores variações foram encontradas nas 

demais espécies fusiformes, como em D. marantoides (0,45±0,12 / 7,61±1,73), onde 

houve aumento de 1.592% (Tab. 2). 

Apesar de T. pallida registrar maior aumento do diâmetro do cilindro vascular 

(87,78%) e VPCN (61%) em comparação com C. platyphylla, que apresenta menor 
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aumento do diâmetro de cilindro vascular (35,79%) e VPCN (12%), não houve variação 

expressiva da área de floema entre as duas espécies, sendo 45% e 46%, respectivamente. 
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Tabela 2. Parâmetros morfométricos com média e desvio padrão observados nas sete espécies analisadas. CCN = cortical cell number; VPCN= 

vascular parenchymatic cell number; PA= phloem area. 

  Palisota barteri 

(m±sd) 

Commelina 

platyphylla (m±sd) 

Dichorisandra 

leucophthalmos 

(m±sd) 

Dichorisandra 

marantoides 

(m±sd) 

Dichorisandra 

radicalis (m±sd) 

Dichorisandra 

thyrsiflora (m±sd) 

Tradescantia 

pallida (m±sd) 

Forma da raiz tuberosa 
Fusiforme Cilíndrica Fusiforme Fusiforme Fusiforme Fusiforme Cilíndrica 

Diâmetro (mm) na região 

espessada 7,25±0,61 3,46±0,6 6,63±3,06 12,68±2,21 5,69±3,13 9,95±2,62 5,13±0,45 

Diâmetro (mm) na região não 

espessada 2,79±0,61 2,01±0,24 1,27±0,49 1,46±0,51 1,12±0,23 1,75±0,58 2,66±0,39 

                

Amplitude (%) 167,19±55,02 75,09±48,48 562,49±577,9 800,76±162,56 459±419,59 484,69±115,67 95,16±33,66 

                

Diâmetro do cilindro vascular 

(mm) na região espessada 0,91±0,02 0,52±0,10 3,70±2,65 7,61±1,73 3,18±2,06 6,39±2,18 0,96±0,10 

Diâmetro do cilindro vascular 

(mm) na região espessada 0,80±0,06 0,39±0,01 0,63±0,28 0,45±0,12 0,27±0,03 0,55±0,34 0,51±0,03 

                

Amplitude (%) 12,78±5,58 35,79±24,48 456,61±170,73 1592,34±119,73 1127,99±801,82 1275,88±801,82 87,78±30,52 

                

CCN na região espessada 3025,67±175,05 4253,67±298,96 3968,33±2844,08 8570,67±3603,14 2728,33±2598,88 4276,33±1319,31 3293±25,24 

CCN na região não espessada 2234±418,76 3079±695,55 1071,33±358,7 1472,33±705,66 563,33±61,17 1548±1214,8 1205,33±193,56 
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VPCN na região espessada 713,33±193,54 267±123,16 1416,33±1689,34 2717,67±2606,13 524,33±576,52 1618,67±923,76 425,67±209,5 

VPCN na região não espessada 910,67±173,08 214,33±124,36 212,33±85,42 317,33±150,38 115,67±35,73 421±356,58 165±88,39 

                

PA na região espessada 43773,99±4900,17 18215,16±11205,34 47060,36±41693,91 70253,78±30661,85 35295,76±20220,95 60173,88±27253,12 47321,37±3997,4 

PA na região não espessada 33388,6±7704,95 8473,29±3468,47 4761,17±1330,65 9659,39±3203,05 5185,29±1155,18 18942,1±12478,46 22357,7±3354.50 
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Discussão 

 Devido a impossibilidade em obter amostras frescas de Cartonema R.Br. e 

Triceratella Brenan, não foi possível descartar completamente a ocorrência de raízes 

tuberosas na subfamília Cartonematoideae. Entretanto, análises de materiais herborizados 

por um dos autores (MOOP) indicam a existência de cormo como órgão subterrâneo em 

Cartonema, enquanto as raízes não mostram qualquer indício macromorfológico de 

tuberização. Os cormos são de origem caulinar (Appezato-da-Glória, 2003), e apresentam 

gemas axilares protegidas por folhas situadas, muitas vezes, abaixo do nível do solo. Já 

em relação à Triceratella foi observado em espécimes vivos cultivados na casa de 

vegetação do Smithsonian Institution, um orgão subterrâneo “semelhante a um bulbo” 

(Faden, com. pess.). Interessante destacar que Cartonematoideae é quase que restrito a 

Austrália, sendo grandemente adaptadas as regiões áridas e semiáridas de lá, além de 

serem anualmente sujeitas a incêndios naturais (Faden & Hunt, 1991; Pellegrini, obs. 

pess.). Desta forma, a presença de um sistema caulinar subterrâneo do tipo cormo e bulbo, 

além de ser fonte de reserva, proporciona proteção das gemas as quais podem ser ativadas 

após perda da parte aérea por fatores ambientais, como por exemplo o fogo. De acordo 

com Appezato-da-Glória (2003) muitas vezes o cormo é utilizado como sinônimo de 

bulbo sólido, com diferenças sutis entre esses dois tipos de sistema caulinar subterrâneo. 

Apenas um estudo detalhado da sua morfoanatomia pode nos dizer se em 

Cartonematoideae temos apenas um tipo de sistema caulinar subterrâneo ou dois.  

 No entanto, independentemente de ser apenas um ou dois tipos, o interessante é 

que nas setes espécies estudadas no presente trabalho, pertencentes às três linhagens 

Palisota, Commelineae e Tradescantieae s.s., não foi observado um sistema caulinar 

subterrâneo. Todas as espécies apresentam sistema radicular tuberoso como fonte de 
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reserva, cujo tecido armazenador está restrito à região cortical ou além da região cortical, 

parte do sistema vascular também apresenta células contendo amido (Fig. 9). 

Hofreiter & Tillich, (2002) analisaram a anatomia da raiz em 52 espécies de 

Commelinaceae pertencentes às tribos Tradescantieae e Commelineae, descrevendo a 

ocorrência de raiz fusiforme nas espécies da subtribo Palisotinae, incluindo a P. barteri 

também analisada no presente estudo e classificada também como raiz tuberosa do tipo 

fusiforme. No entanto, os autores descrevem a frequente ocorrência de células contendo 

amido no parênquima lignificado do cilindro central. Fato este não observado no presente 

estudo em P. barteri que, dentre as espécies com raízes tuberosas fusiformes, foi a única 

que apresentou tecido armazenador apenas na região cortical (ver Fig. 9) 

Apesar de termos analisados poucos representantes das três linhagens, esta 

organização diferenciada do tecido armazenador não parece estar relacionada ao 

posicionado filogenético, como mostra nossos resultados na linhagem Palisota, onde P. 

barteri apresenta tecido armazenador restrito à região cortical e as três espécies de 

Dichorisandra apresentam também no sistema vascular, semelhante à Tradescantia 

pallida (Tradescantieae s.s.).  

Apenas nas espécies de Dichorisandra foi verificado um grande aumento do 

cilindro vascular, quando comparado com as demais espécies. Fato este também 

observado por Hofreiter & Tillich, (2002) em outras espécies do gênero como D. acaulis 

e D. reginae. Comparando o aumento do diâmetro do cilindro vascular (1592,34%) com 

o aumento de VPCN (158%) e o aumento da área de floema (170%), foi possível perceber 

que apenas estes parâmetros não justificam toda a amplitude do diâmetro entre as regiões 

espessada e não espessada (Tabela 2), portanto, é possível inferir que a expansão celular 

do parênquima cortical e parênquima do cilindro central tiveram uma contribuição mais 
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efetiva no intumescimento das raízes fusiformes deste gênero. Este aparente padrão de 

espessamento que vem sendo observado em Dichorisandra deve ser melhor estudado, 

incluindo mais espécies, pois pode ser um importante caráter diagnóstico para o grupo.   

Em eudicotiledôneas o crescimento secundário do sistema vascular é dado pela 

atividade do câmbio, o qual está ausente nas monocotiledôneas. Em especial, no caso de 

raízes tuberosas, o tecido armazenador pode ser o resultado da produção acentuada de 

parênquima vascular gerado pela atividade do câmbio, enquanto em monocotiledôneas 

este processo ocorre em função de uma hipertrofia do parênquima cortical, assim como 

verificado em Roscoea cautleoides Gagnep. e Triglochin procera R.Br., ou hipertrofia do 

parênquima vascular como ocorre em Dioscorea discolor Hort. (Arber, 1925). No caso 

das espécies analisadas apenas em Dichorisandra (tribo Tradescantieae, subtribo 

Dichorisandrinae) foi observada expansão tanto na região cortical como no sistema 

vascular.   

Dentre as espécies da tribo Tradescantieae, um caráter de destaque, observada 

apenas em T. pallida, é a ocorrência de uma região subepidérmica com células 

apresentando atividade semelhante ao felogênio. Tecidos de proteção de origem 

secundária em caule foram relatados em algumas famílias de monocotiledôneas como 

Araceae, Arecaceae e Bromeliaceae (Krauss, 1949; Tomlinson 1961; Tenório et al. 

2012), tendo recebido diferentes terminologias como “etagenmeristem” (Tomlinson, 

1961), “storied meristema” (Fahn, 1982) e “storied cork” (French & Tomlinson, 1981; 

Tenório et al. 2012). De acordo com Fahn (1982) o “storied meristem” se forma na região 

externa do córtex, cujas células se dividem periclinalmente resultando em um arranjo 

radial de células suberizadas. O autor ainda destaca que, diferente do felogênio, as iniciais 

deste tecido meristemático não formam um cilindro ininterrupto. A presença de um súber 

estratificado (“storied cork”) foi utilizado por Tenório et al. (2012) como um caráter 
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diagnóstico em espécies de Philodendron Schott (Araceae). No presente trabalho, 

observamos situação semelhante à descrita por Fahn (1982), e embora tenha sido 

observado em apenas uma espécie, sua observação em outras espécies de Tradescantia 

pode sinalizar seu potencial taxonômico no grupo. 

Ainda na tribo Tradescantieae, em Dichorisandra spp. a lignificação do cilindro 

central foi predominante na região não intumescida e ausente na região mais intumescida. 

Já em T. pallida a lignificação se mostrou ausente em ambas as regiões. Nas demais 

espécies a lignificação foi predominante na região de maior diâmetro e ausente na região 

de menor diâmetro, em C. platyphylla, enquanto que em P. barteri a lignificação foi 

completa nas duas regiões. Estudos relacionando a lignificação do estelo e 

intumescimento de raízes tuberosas sugerem uma ligação entre a produção de raízes 

laterais e o intumescimento destas raízes (Koshimizu & Nishida, 1949; Khan et al., 2016). 

De acordo com os trabalhos revisados por Koshimizu & Nishida (1949) e Khan et al. 

(2016), fatores externos e internos que estimulam a formação de raízes laterais impedem 

a lignificação do parênquima no cilindro central, permitindo assim a tuberização. 

Entretanto estas relações não são suficientes para explicar as variações de lignificação 

encontradas em Commelinaceae uma vez que tanto a tuberização quanto a formação de 

raízes laterais ocorre nas espécies com estelo lignificado, a exemplo de P. barteri. 

Em resumo, baseado nos resultados obtidos foi possível identificar quatro 

organizações anatômicas do cilindro vascular (Fig. 10). No primeiro padrão verificado 

apenas em C. platyphylla (Fig. 10A) o parênquima do cilindro vascular da região não-

espessada não é lignificado, enquanto na região espessada este é constituído de células 

lignificadas, configurando um padrão inverso em comparação com as demais espécies. 

No segundo padrão, encontrado apenas em P. barteri (Fig. 10B), todas as células 

parenquimáticas do cilindro vascular são lignificadas, tanto na região não-espessada 
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quanto na região espessada. No terceiro padrão observado apenas em T. pallida (Fig. 

10C), o parênquima do cilindro vascular é constituído de células não lignificadas nas duas 

regiões (espessada e não-espessada). O último padrão foi que apresentou uma arquitetura 

vascular peculiar devido à fragmentação do sistema vascular, observado nas três espécies 

de Dichorisandra (Fig. 10D). Desta forma, fica claro que as raízes tuberosas em 

Commelinaceae apresentam diferentes organizações anatômicas relacionadas ao 

armazenamento de reservas (amido) seja com aumento da região cortical apenas ou por 

meio também de um aumento do cilindro vascular associando a expansão de parênquima 

central com aumento dos tecidos condutores xilemático e floemático.    
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Figuras 1. A-B) Ápice radicular de Palisota barteri em secção longitudinal (A) e 

transversal (B). Na figura B é possível observar a endoderme em fase meristemática 

destacada em amarelo. C-D. Ápice radicular de Dichorisandra radicalis em secção 

longitudinal (C) e transversal (D). Notar, em ambas espécies, a diferenciação estrutural 

das células parenquimáticas centrais do cilindro vascular a partir de uma região bem 

próxima ao meristema radicular.    
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Figura 2. A-E. Morfologia das raízes tuberosas do tipo fusiforme (A-D) e cilíndrica (E). 

F-H; J-K. Secções transversais de raízes fusiformes e clilindricas na região não espessada. 

F. Palisota barteri indicando camada uniseriada da epiderme (Ep) e hipoderme (Hp), 

camada biseriada do córtex externo (CEx) com células pequenas, sem espaços 

intercelulares e córtex interno (CIn) com células maio e espaços intercelulares. G. 

Dichorisandra maranthoides mostrando lignificação periférica do cilindro central em 

início de intumescimento. H. Secção transversal de Tradescantia pallida indicando uma 

região de células em divisão semelhante a um felogênio. I. Detalhe do pelo radicular 

bifurcado em Palisota barteri. J. Tradescantia pallida mostrando padrão radiado do 

córtex. K. Secção transversal da raiz de Palisota barteri mostando cilindro central 

completamente lignificado.  
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Figura 3. A. Secção longitudinal da raiz de Commelina platyphylla indicando um canal 

de ráfides contendo mucilagem na região cortical. Detalhe mostrando ráfides em luz 

polarizada. B-C. Região cortical em Palisota barteri mostrando canal secretor em secção 

longitudinal e transversal, respectivamente. D-J. Secções transversais da raiz tuberosa. D. 

Dichorisandra radicalis mostrando distribuição de amido na região não espessada da raiz 

tuberosa em luz polarizada. E-J. Detalhes da região interna do córtex mostrando a 

endoderme e o periciclo na região não espessada da raiz tuberosa de Dichorisandra 

radicalis (E), Palisota barteri (F), Dichorisandra maranthoides (G), Dichorisandra 

thyrsiflora (H), Commelina platyphylla (I) e Tradescantia pallida (J). 
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Figura 4.  Secções transversais da região não espessada das raízes tuberosas de 

Commelina platyphylla (A) e Palisota barteri (B). Detalhe do cilindro vascular com 

parênquima lignificado e endoderme com espessamento em U.  C. Tradescantia pallida. 

Detalhe em maior aumento do cilindro vascular indicando ausência de espessamento 

secundário na endoderme e parênquima. D. Dichorisandra maranthoides. Detalhe do 

cilindro vascular em uma região não espessada antes de iniciar o intumescimento. E. 

Dichorisandra leucophthalmus. Detalhe do cilindro vascular com parênquima 

lignificado. F. Dichorisandra radicalis. Detalhe do cilindro vascular com parênquima 

lignificado.  
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Figura 5.  Secções transversais das raízes tuberosas na região espessada, mostrando em 

detalhe o cilindro vascular lignificado na região central em Commelina platyphylla (A) e 

Palisota barteri (B).  C. Tradescantia pallida indicando ausência de lignificação da 

região central do cilindro vascular e ausência de espessamento em U da endoderme. D-F. 

Secção transversais das raízes tuberosas na região espesada nas três espécies de 

Dichorisandra, mostrando aumento da região central do cilindro vascular e detalhe de um 

dos seis polos de xilema em Dichorisandra maranthoides (D), D. leucophthalmus (E) e 

D. radicalis (F). 
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Figura 6.  A-D. Secções transversais da região espessada de Dichorisandra maranthoides 

indicando as invaginações do floema (setas). 
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Figura 7. A. Rastreamento do sistema vascular da raiz tuberosa de Dichorisandra 

radicalis por meio de vetorização gráfica indicando a localização dos elementos de 

xilema e floema após fragmentação do sistema vascular. B. Secções transversais seriadas 

com a marcação (azul) dos elementos de floema após a localização por meio do 

rastreamento. 
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Figura 8.  Região espessada da raiz tuberosa de Dichorisandra leucophthalmus indicando 

a localização das células de floema. A-B. Secções transversais em historesina. A. Um dos 

polos de xilema. B. Pequenas ilhas de floema entre dois polos de xilema. C-D. Detecção 

de placas crivadas coradas com Azul de Anilina. Detalhes indicam a posição das placas 

de calose. C. Floema em frente ao metaxilema (Mx). D. Floema adjacente ao periciclo 

em uma área afastada do metaxilema.  
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Figura 9. Representação esquemática da relação entre as regiões de maior e menor 

diâmetro das raízes tuberosas, distribuição dos tecidos e sua morfologia. 
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Figura 10. Representação esquemática dos quatro padrões de distribuição vascular no 

cilindro central de Palisota barteri (A), Dichorisandra radicalis (B), Commelina 

platyphylla (C) e Tradescantia pallida (D).  
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Conclusões gerais 

 

O sistema vascular de monocotiledôneas é complexo e suas conexões obscuras. 

Neste trabalho buscamos ilustrar de forma mais clara a arquitetura vascular em 

Commelinaceae utilizando algumas das técnicas mais recentes em análises 

tridimensionais não invasivas, com suporte de técnicas convencionais em anatomia 

vegetal e vetorização gráfica.  

O primeiro capítulo representa o início dos estudos sobre a vascularização em 

Commelinaceae onde, por meio de vetorização gráfica, a distribuição dos cordões 

procambiais no ápice caulinar foi proposta, bem como a atividade meristemática e o 

espessamento primário do caule. A partir destas análises foi possível perceber que grupos 

diferentes de feixes surgiam em tempos diferentes, assim verificamos que alguns feixes 

surgem a partir do quarto fitômero sem conexão com as folhas. Registramos ainda que o 

espessamento primário do caule ocorre uniformemente a partir do meristema apical, não 

havendo um tecido meristemático com maior ou menor atividade que o outro. O 

meristema intercalar é contínuo com a zona periférica do meristema apical, mas não está 

restrito apenas à periferia, compreendendo toda a extensão transversal da base do internó. 

Os modelos gráficos mostram, parcialmente, a relação entre o aumento do diâmetro 

caulinar e o incremento foliar, sendo o principal fator de espessamento caulinar.  

O segundo capítulo é o aperfeiçoamento das análises propostas no primeiro 

capítulo, com um número maior de espécies estudadas. Mais de dois anos de testes e 

análises foram necessários para ajustar os protocolos utilizados para cada equipamento. 

Com os resultados em mãos, demos início a fase de adequação dos resultados aos 

softwares e configuração de hardware disponíveis. Os dados gerados pelo Micro-CT são 

pesados e é necessário um computador adaptado para realizar as análises e gerar um 

modelo 3D. Utilizando microscopio confocal e micro-CT foi possível obter secções 

transversais mais precisas, que permitiram construir modelos 3D por meio de 

segmentação automática (sem interferência humana) e segmentação manual ou mista 

(com interferência humana) corrigindo artefatos gerados pelo contraste das amostras.  

Ao comparar os resultados dos modelos 3D com as análises de vetorização, 

diafanização e secções seriadas, novos dados foram revelados sobre o sistema vascular 

em Commelinaceae. Uma nova categoria de feixe vascular foi proposta com base no seu 

curso, distribuição e organização anatômica, os feixes centrais, não mencionados na 

literatura. Outra questão que também causava desconfiança era a possibilidade de um 
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feixe descontínuo ao longo do internó, citado na literatura como feixe que termina 

cegamente ou interrompido. A análise combinada das técnicas 3D e as técnicas 

convencionais em anatomia vegetal permitiram mostrar que estes feixes não são 

interrompidos, nem terminam em um ponto cego, eles apenas possuem diferenciação 

tardia, uma vez que sua porção basal está localizada na base do internó, ou seja, no 

meristema intercalar. Não menos importante, verificou-se que em Commelinaceae o 

termo anfivasal encontrado na literatura, representa uma curta região de transição na 

região nodal, resultado da fusão de feixes colaterais. Também não havia sido reportado 

que dentre os feixes menores, os dois feixes das margens foliares possuem um percurso 

diferente dos demais.    

Conceitos aparentemente simples e bem estabelecidos, mas que devido ao vício de 

linguagem acadêmica, sua utilização tem se tornado inconsistente entre os botânicos 

foram resgatados neste trabalho. O termo traço foliar foi o que mais chamou atenção pela 

forma que seu significado foi desviado do conceito original. Inicialmente um traço foliar 

podia conter um ou mais feixes, atualmente o traço foliar é utilizado como sinônimo do 

próprio feixe vascular. O termo simpódio... bem, esse nunca deve ter sido pronunciado 

anteriormente, mas atualmente significa apenas uma forma de crescimento ramificado, 

entretanto um simpódio é também um feixe, aquele que é contínuo entre o caule e a folha. 

Outro termo desnecessário é o feixe cortical, pois já existe uma denominação para tal: 

traço foliar. O traço foliar é o segmento do simpódio que atravessa o córtex para se 

conectar ao segmento deste simpódio que está no caule (feixe axial). Quando este 

segmento atravessa o córtex transversalmente é chamado de traço foliar, mas quando estre 

traço foliar atravessa o córtex axialmente por mais de um internó, antes de se conectar ao 

feixe axial do caule, é chamado feixe cortical, ou seja, é o próprio traço foliar. Isto 

significa que usamos dois termos para a mesma estrutura anatômica, e pior, com sentidos 

diferentes. 

No terceiro capítulo as diferentes morfologias das raízes tuberosas motivaram a 

análise anatômica, a partir da qual verificamos que a distribuição do sistema vascular está 

diretamente relacionada ao intumescimento das raízes tuberosas. As análises preliminares 

mostraram que nas raízes fusiformes há uma expansão e fragmentação do sistema 

vascular enquanto nas cilíndricas apenas o córtex se expande. Além disso dentre as raízes 

tuberosas e cilíndricas os padrões de organização variavam entre as espécies, mesmo entre 

as raízes de mesmo formato. Para comprovar que as diferentes espécies possuem 

diferentes padrões de organização do cilindro vascular foram necessárias análises 
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qualitativas e quantitativas. Os resultados mostram quatro variações anatômicas do 

cilindro vascular e a quantificação morfométrica das características responsáveis por estas 

variações. Os quatro padrões encontrados nas sete espécies analisadas sugerem que outros 

gêneros podem apresentar variações ou que se enquadrem nos padrões apresentados, 

servido como caráter taxonômico. A presença de pelos radiculares bifurcados e canais 

secretores ainda não havia sido reportado na literatura de Commelinaceae, e possui um 

provável valor taxonômico para o grupo, sendo necessário ampliar as análises para outras 

espécies. Tão peculiar quanto as novidades anteriores, a invaginação do floema na raiz 

tuberosa de Dichorisandra maranthoides foi uma surpresa, e também não há relato desta 

característica em nenhuma literatura revisada até o momento. 

Com base no que foi observado neste trabalho, concluimos que o estudo do sistema 

vascular do caule e raiz pode auxiliar no entendimento da influência da arquitetura 

vascular na morfoanatomia de Commelinaceae, contribuindo assim com informações 

para elucidar as relações entre o caule e seus produtos.  

A partir das metodologias utilizadas neste estudo foi possível analisar qualquer 

sistema biológico capaz de emitir fluorescência ou com contraste de densidade molecular 

suficiente para ser detectado pela emissão de raio-X, gerando posteriormente um modelo 

3D do sistema ou estrutura desejado. Além da contribuição para a pesquisa científica, e 

tão importante quanto, é a transposição didática. Os sistemas, estruturas, órgãos e até 

marcações moleculares poderão ser visualizados em 3D, seja por meio audiovisual, seja 

por meio de modelos 3D físicos. Estes modelos podem tornar o ensino de estruturas 

biológicas menos abstrato e mais interativo, uma vez que também é possível produzir 

modelos 3D na forma de peças montáveis. Para as instituições com maior dificuldade de 

acesso à equipamentos de análise tridimensional, também é possível produzir imagens 

3D a partir da vetorização gráfica. 

 

 

 


