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Vriesea segadas-viannae L.B. Sm. é uma espécie pouco conhecida e endêmica da Serra
do Cipó, Cadeia do Espinhaço, Brasil. Existem poucos trabalhos sobre o espessamento
primário do caule em Bromeliaceae. Os caules em Bromeliaceae são geralmente
descritos como inconspícuos, curtos e completamente oculto pelas bainhas foliares. Até
2005, o espessamento primário em monocotiledôneas foi atribuído pela totalidade dos
autores ao meristema de espessamento primário (MEP). No entanto, trabalhos recentes
mostram que esse único meristema, 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. Foram feitos cortes transversais e longitudinais de caule, inclusos em
parafina e corados com safrablau. 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. O ápice caulinar de V. segadas-
viannae, é levemente sulcado devido ao intenso incremento da região cortical. Este
incremento é formado pelas derivadas da endoderme meristemática. O periciclo forma
feixes caulinares e raízes adventícias. Apesar da endoderme não estar visível, ela é
delimitada pela região pericíclica. Esta 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 disso, para a formação de uma raiz,
surge na região pericíclica uma faixa de tecidos que correm paralelos à endoderme, o
plexo periférico, que constituirá a vascularização da raiz. Seguindo o limite da região
pericíclica, percebe-se a perfeita continuidade entre a endoderme da raiz e a endoderme
caulinar; a endoderme, contínua, apresenta na raiz espessamento em O e no caule em U.
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. (Fapesp/CNPq)
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