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Pesquisas com monocotiledôneas portadoras, ou não, de rizomas, bulbos e cormos, têm sido
atribuídas pela totalidade dos autores, ao chamado Meristema de Espessamento Primário (MEP).
Para esses autores, o MEP estaria na posição do tecido reconhecido como periciclo, poderia ter
função centrípeta (formando tecidos vasculares) e centrífuga (formando o córtex ou parte dele).
Estudos recentes apresentam uma alternativa ao MEP, atribuindo ao periciclo e à endoderme,
ambos com atividade meristemática, como sendo os únicos tecidos geradores de tecidos vasculares
e de córtex. O objetivo deste trabalho é não apenas confirmar os últimos resultados como
demonstrar a continuidade dos tecidos primários entre raiz/caule e caule/folha. O estudo foi
conduzido usando 26 gêneros em quatorze famílias (Amaryllidaceae, Cannaceae, Commelinaceae,
Costaceae, Cyperaceae, Hypoxidaceae, Iridaceae, Liliaceae, Marantaceae, Poaceae, Ruscacae,
Velloziaceae, Xyridaceae e Zingiberaceae). Foram feitos cortes seriados transversais e longitudinais
de caule, incluídos em parafina e corados com safrablau. Concluiu-se que é extremamente
importante detectar o periciclo e a endoderme antes de se iniciar qualquer pesquisa. Verificou-se a
presença desses tecidos, com atividade meristemática, como suporte para 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. (CNPQ).
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