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Bignoniaceae apresenta espécies de hábito arbustivo, arbóreo ou lianescente. No Brasil,
elas ocorrem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, não possuindo um habitat
único, podendo ser encontradas nos Cerrados, Mata Atlântica e região Amazônica.
Lianas são pouco estudadas devido à baixa utilidade econômica, mas a estrutura atípica dos
caules e a importância ecológica e medicinal têm atraído à atenção dos pesquisadores. Este
trabalho teve como objetivo a investigação anatômica dos caules das lianas Adenocalymma
marginatum (Cham.) DC., Tynanthus micrantus Corr. Mello ex K. Schum. e
Arrabidaea selloi (Spreng) Sandw. Fragmentos caulinares de dois ou três exemplares das
três espécies foram coletados no remanescente florestal Bosque dos Pioneiros, em
Maringá, Paraná. Estes fragmentos foram fixados e secionados transversalmente, à mão
livre e em micrótomo de rotação. As seções manuais foram coradas com safranina e azul de
astra, e as seções microtômicas com azul de toluidina. A organização dos tecidos
primários é semelhante nas três espécies. As epidermes são unisseriadas e estomatíferas; o
formato das células epidérmicas varia entre as espécies. O córtex é colenquimático e
parenquimático, com endoderme amilífera. O cilindro central é formado por feixes
vasculares colaterais dispostos ao redor de medula parenquimática; fibras ocorrem na face
floemática. Os caules das três espécies mostraram variantes cambiais em quatro regiões do
cilindro vascular secundário. Este padrão de crescimento secundário se caracteriza por
apresentar interrupção ou redução da atividade cambial em formar xilema, mas mantendo a
formação do floema, em quatro regiões do cilindro vascular secundário; com isso, cunhas
de floema se destacam no xilema secundário. Esse padrão de espessamento lateral,
classificado como tipo interrompido de Pfeiffer, assemelha-se ao descrito para outras lianas
pertencentes às Bignoniaceae. (CAPES e CNPq)
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