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Embora todos os tecidos primários encontrados nas pteridófitas sejam os mesmos
encontrados nas gimnospermas e nas angiospermas, isto é, epiderme formada pela
protoderme, córtex (cuja camada mais interna é a endoderme) formados pelo meristema
fundamental, periciclo, xilema primário e floema primário, formados pelo procâmbio,
há controvérsias no que se refere ao espessamento primário em monocotiledôneas.
Desde o século XIX, os pesquisadores já perceberam que na raiz, o periciclo é o tecido
gerador de raízes, daí ter sido chamado de camada dictiogênica (geradora de raiz) por
vários desses pesquisadores. Especialmente nos últimos 50 anos, apareceu uma corrente
de pesquisadores que estabeleceu que o espessamento primário em caule de
monocotiledôneas portadoras de rizomas, bulbos e cormos ocorria pela atividade de um
meristema lateral no limite do córtex e do cilindro vascular por eles denominado
Meristema de Espessamento Primário (MEP). Para a maioria desses autores, o MEP
poderia ter função centrípeta (formando tecidos vasculares) e centrífuga (formando
córtex). Nos últimos 5 anos, pesquisadores brasileiros demonstraram que havia no caule
uma importante característica, até então, descrita só para raiz, isto é, a endoderme
apresentando atividade meristemática. Esses mesmos pesquisadores verificaram que o
periciclo em fase meristemática é tão semelhante à endoderme acima descrita, que
ambos os meristemas simulam um único meristema, mas a endoderme só tem função
centrífuga e o periciclo, somente centrípeta. O objetivo deste trabalho é repetir o estudo
feito por um dos mais conceituados pesquisadores do MEP para provar a ausência de
MEP nas plantas vasculares. Foram colocadas sementes para germinar e as plantas com
2 meses, 4 meses, 6 meses de idade foram fixadas em FAA 50, cortadas
longitudinalmente e transversalmente e coradas com safrablau. Os resultados obtidos
corroboram com os pesquisadores que estabeleceram que apenas o periciclo forma
raízes e também tecidos vasculares, em seqüência à atividade do procâmbio, e apenas
endoderme com atividade meristemática forma parte do córtex. (CNPq/Fapesp)
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