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Introdução
Desde o século XIX pesquisadores têm

apresentado propostas para explicar os tecidos
que formam o corpo primário do caule de
monocotiledôneas, especialmente aqueles que
representam o limite entre o cilindro vascular
e o córtex. De acordo com Mangin (1882), a
essa região tem sido dadas diferentes
denominações, tais como, “pericambium”,
“perimeristem”, “zona geradora”, “camada
geradora de raiz” e “anel de espessamento”.
Mas há um consenso de que essa região é
geradora de raízes. Mais recentemente os
autores têm admitido a presença de um
Meristema de Espessamento Primário (MEP)
que seria responsável pelo espessamento
primário do caule – tanto centripetamente
(formando cilindro vascular) quanto
centrifugamente, (formando córtex), em quase
todas monocotiledôneas, como exposto por
Rudall (1991) em seu trabalho de revisão
sobre o MEP. Para Cheadle (1937), Rudall
(1991), DeMason (1979 a,b, 1980, 1983),
Stevenson e Fisher (1980), DeMason e
Wilson (1985), Gifford e Bayer (1995), a
função de promover a formação de raízes
também tem sido atribuída ao PTM. Também
de acordo com Rudall (1991), alguns autores
admitem que o PTM corresponde à região do
periciclo do caule. Tomlinson e Zimmerman
(1969, p. 174) estabelecem, literalmente: “o
problema é decidir se há uma região no caule
de monocotiledôneas à qual a designação
periciclo pode ser dada. Este é um conceito
artificial uma vez que na maioria dos caules
de monocotiledôneas, o córtex e o cilindro
vascular, cada um termina onde o outro
inicia”. Outro tema que tem gerado muito
polêmica é a presença de endoderme no caule
e na folha. Em seu extraordinário trabalho de

revisão VanFleet (1961) demonstra a
existência de endoderme nesses órgãos.
Williams (1947) estudando raízes de 74
espécies de monocotiledôneas e 105 espécies
de dicotiledôneas, demonstrou a presença de
um córtex formando de fileiras de células
radiadas originadas de uma camada
posteriormente diferenciada como endoderme.
O arranjo das células corticais e sua relação
com a endoderme sugere que a endoderme
tem uma natureza meristemática, funcionando
como se fosse um verdadeiro câmbio.
Menezes et al. (2005), demonstram que todos
os tecidos primários (epiderme, córtex,
endoderme, periciclo, xilema primário e
floema primário) estão presentes na raiz, no
caule e na folha. Além do mais, que apenas o
procâmbio forma xilema primário, floema
primário e periciclo; que apenas meristema
fundamental forma endoderme e córtex e que
apenas protoderme forma a epiderme. O
objetivo deste trabalho é provar que em todas
as plantas vasculares (pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas, os mesmos
meristemas originam os mesmos tecidos
primários e, portanto que não existe MEP em
monocotiledôneas.

Material e Métodos
Foram analisados cortes seriados

longitudinais e transversais em caule de 26
gêneros em quatorze famílias de
monocotiledôneas (Amaryllidaceae,
Cannaceae, Commelinaceae, Costaceae,
Cyperaceae, Hypoxidaceae, Iridaceae,
Liliaceae, Marantaceae, Poaceae, Ruscacae,
Velloziaceae, Xyridaceae e Zingiberaceae).

Resultados e Discussão
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As raízes apresentaram, em todas a
famílias o córtex radiado (Fig 1 a e b) devido
à atividade meristemática da endoderme. O
caule mostra (Fig 1 c-f) uma perfeita
continuidade entre os tecidos da raiz e do
caule e do caule e das gemas laterais, sendo
que observa-se, na seqüência da Fig. 1 g-i,
que o córtex da futura raiz (seta) é o mesmo
córtex do caule. Há uma perfeita continuidade
entre os tecidos primários da raiz e do caule,
melhor observado nas Fig. 1 k, l. O ápice do
rizoma mostra cordões de procâmbio que vão
formar traços foliares, feixes caulinares e
periciclo, notando-se que as derivadas da
endoderme, (Fig. 1 m, n) simulam um
meristema lateral. O periciclo é que dá
sequência à atividade do procâmbio, mas,
formando apenas feixes caulinares isto é, só
com metaxilema e metafloema. O periciclo
está, sempre, adjacente à endoderme
podendo-se observar os novos feixes
formados no e a partir do periciclo (Fig. 1 k,l,
Fig. 1 o, p e Fig. 1 q, r, s). Em Ophiopogon
japonicus (Fig. 1 t-x) observa-se que as
derivadas da endoderme assemelham-se a um
meristema e o próprio periciclo apresenta
radiação e há locais onde a endoderme não
possui reforço e se observa uma coincidência
no alinhamento das paredes das células. O
periciclo só forma tecidos centripetamente e a
endoderme apenas centrifugamente. Para
sumarizar, os dados suportam, fortemente, as
seguintes proposições: 1- o “PTM” não é nada
mais do que o periciclo ou periciclo +
endoderme + DEM (derivadas da endoderme
meristemática); 2- o procâmbio forma traços
foliares (com proto e metaxilema, proto e
metafloema), feixes caulinares (com apenas
metaxilema e metafloema) e periciclo; 3- o
periciclo, originado do procâmbio, é o tecido
que permanece ativo durante a vida da planta,
originando os tecidos vasculares; 4- os feixes
de origem pericíclica são formados apenas por
metaxilema e metafloema; 5- A endoderme
também pode ter atividade meristemática no
caule.
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Figura 1a-x: Cortes longitudinais e transversais de 8 espécies: a - Floscopa glabrata (Kunth) Hassk, b - Commelina erecta L.
(Commelinaceae), c-j - Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae), k-l – Curculigo capitulata Kuntze (Hypoxidaceae), m-n – Scleria
latifólia Sw. (Cyperaceae), o-p – Ctenante setosa Eichl. (Marantaceae), q-s – Ruscus cf. hypoglossum L. (Ruscaceae), t-x –
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl. (Ruscaceae). Siglas: cxr- córtex radicular, cxc- córtex caulinar, dem- derivadas da endoderme
meristemática, en- endoderme, fc- feixe caulinar, g- gema lateral, ie- inicial endodérmica, mf- metafloema, mx- metaxilema, pc-
procâmbio, pr- periciclo, ra - raízes adventícias.


