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O espessamento primário em caule de Vriesea segadas-viannae L.B. Sm.
(Tillandsioideae).
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Palavras-chave: Endoderme com atividade meristemática, córtex radiado, periciclo.

Introdução
A subfamília Tillandsioideae é o maior

grupo dentro de Bromeliaceae com
aproximadamente 1100 espécies,
representadas por nove gêneros. Entre os
gêneros, Vriesea possui 188 espécies sensu
Smith & Till (1998). De acordo com Versieux
& Wendt (2007) Vriesea segadas-viannae
LB. Sm. é pouco conhecida, e integra um
complexo de espécies e é endêmica da Serra
do Cipó, Cadeia do Espinhaço, Brasil.

Os caules em Bromeliaceae são órgãos
que vem sendo negligenciados do ponto de
vista taxonômico, morfológico e evolutivo.
Em tratamentos taxonômicos o caule
geralmente é descrito como inconspícuo,
curto e completamente oculto pelas bainhas
foliares (Smith & Downs, 1974, Rauh, 1990).
Existem poucos trabalhos que abordam a
anatomia desse órgão, porém autores como
Petersen (1892 e 1893 apud Stevenson e
Popham 1973) e Krauss (1948), vêm
observando características de espessamento
neste órgão em algumas Bromeliaceae.

Estudos relacionados à atividade
meristemática que promove o espessamento
do caule em monocotiledôneas que possuem
rizomas, cormos e bulbos vêm sendo
realizados desde o século XIX. Até 2005, o
espessamento primário em monocotiledôneas
foi atribuído pela totalidade dos autores ao
meristema de espessamento primário (MEP –
do inglês “Primary Thickening Meristem –
PTM”). Menezes et al. (2005) apresentaram
uma nova interpretação, não admitindo a
existência do MEP.

Nos últimos três anos, trabalhos de
Menezes et al (2005), e os que se seguiram na
mesma linha de pensamento, Alves e
Menezes (2008) e Elbl (2008) mostram que o

que é apresentado, como um único meristema,
o MEP, na realidade, é composto pela
endoderme e pelo periciclo, ambos em
atividade meristemática.

O objetivo deste trabalho é trazer mais
evidências anatômicas de que o espessamento
primário é realizado pela endoderme e pelo
periciclo. Inicia-se aqui uma série de estudos
anatômicos das Tillandsioideae da Serra do
Cipó, visando à sua melhor compreensão
anatômica, sistemática e evolutiva.

Material e Métodos
Foram feitos cortes seriados transversais

e longitudinais do caule de Vriesea segadas-
viannae, inclusos em parafina e corados com
safrablau segundo Kraus e Arduin (1997). O
material foi coletado na localidade-típica,
Serra do Cipó, MG e o material-testemunho
(Versieux 440) encontra-se depositado no
herbário SP.

Resultados e Discussão
Conforme visto, plantas com caules

curtos, como rizomas, cormos e bulbos,
apresentam um espessamento considerável.
Isto se deve, em parte, à atividade
meristemática da endoderme no
desenvolvimento do córtex e à produção
contínua de feixes caulinares pelo periciclo.

Em corte longitudinal, a região apical
do caule de V. segadas-viannae, possui um
ápice levemente sulcado com tecidos
indiferenciados (Fig. 1A). Mais abaixo e na
região periférica do cilindro central, nota-se
um intenso incremento da região cortical
formado pelas derivadas da endoderme
meristemática. Na Fig. 1B, em detalhe, as
fileiras de células oriundas da endoderme,
compõem todo o córtex em V. segadas-
viannae. DeMason (1983) especula que o
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processo de espessamento em
monocotiledôneas seja similar entre os taxa.
No entanto, de acordo com Rudall (1989) o
grau e a intensidade do espessamento podem
variar. Para Menezes et al. (2005) o números
de derivadas da endoderme meristemática
variam de acordo com a espécie, podendo
formar apenas parte ou todo o córtex, como é
este último em V. segadas-viannae. O
periciclo atua na formação de feixes
caulinares e raízes adventícias.

DeMason (1983) e Rudall (1989)
acreditam que este espessamento é
ocasionado pela atividade centrífuga e
centrípeta do MEP, mas, Menezes et al (2005)
mostram através da continuidade dos tecidos
que a formação de feixes é de origem
pericíclica, enquanto que, a formação do
córtex é de origem endodérmica.

Na Fig. 1C, em corte transversal,
observam-se duas regiões distintas: uma
região de tecidos parenquimáticos, onde não
há raízes e uma região com raízes adventícias
originadas na região pericíclica. Na Fig. 1D, a
região cortical possui a mesma radiação vista
em corte longitudinal (Fig. 1B), formada
pelas derivadas da endoderme meristemática.
Estas células contribuem para o espessamento
do caule e a manutenção do corpo primário.
Nota-se que as células produzidas pela
endoderme são periclinalmente achatadas e
com paredes delgadas (Fig. 1B e 1D). Na Fig.
1D, apesar da endoderme não estar visível, ela
é delimitada pela região pericíclica. Adjacente
à endoderme, essa camada possui células
menores e com um padrão de divisão
diferente da região endodérmica; enquanto a
endoderme produz fileiras de células radiadas,
o periciclo produz, através de divisões
diagonais, feixes caulinares com metaxilema e
metafloema. Além dos feixes caulinares
originados do periciclo, há também o traço
foliar, produzido pelo procâmbio. Na Fig. 1E,
para a formação de uma raiz, surge na região
pericíclica uma faixa de tecidos que correm
paralelos à endoderme (plexo periférico) que
constituirá a vascularização da raiz. Além do
plexo, percebe-se que os feixes caulinares da
região pericíclica estão envoltos por fibras.
Seguindo o limite da região pericíclica, na
Fig. 1F, percebe-se a perfeita continuidade
entre a endoderme da raiz (seta um) e a

endoderme caulinar (seta dois); a endoderme,
contínua, apresenta na raiz espessamento em
O e no caule em U. De acordo com Lux e
Luxová (2003), estas fases, O e U,
compreendem a fase três do desenvolvimento
da endoderme. Segundo os mesmos autores,
este tipo de espessamento evita a entrada de
patógenos para o cilindro central. Para
Menezes et al. (2005) este espessamento
ocorre quando as divisões das iniciais
endodérmicas cessam e elas se diferenciam
em endoderme. Assim, através da
continuidade dos tecidos e da análise do
padrão de divisão celular que ocorre na região
limite entre o córtex e o cilindro central,
conclui-se que o espessamento primário em V.
segadas-viannae é devido atividade centrípeta
do periciclo e centrífuga da endoderme.
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Figura 1A-F: Cortes longitudinais e transversais de Vriesea segadas-viannae L.B. Sm. Fig. A, caule com ápice (ap) levemente
sulcado. Fig. B, região próxima ao ápice (quadrado) com fileiras radiais das derivadas da endoderme meristemática (dem), a seta
indica o limite do sistema vascular. Fig. C, corte transversal, com raízes adventícias (ra) no córtex (cx). Na Fig. D e E, chama-se a
atenção para as derivadas da endoderme meristemática (dem). Na região pericíclica da Fig. D feixes caulinares imaturos (setas), e
mais abaixo feixes caulinares maduros (fc). Já na Fig. E, a região pericíclica (pr) possui feixes maduros envolvidos por fibras e o
plexo periférico (pp) Na Fig.1F, observa-se a continuidade da endoderme (en) radicular (seta um) com a endoderme caulinar (seta
dois). cc- cilindro central, tf- traço foliar.


