


- Estuda a organização, disposição, classificação e funções 
dos tecidos vegetais.

- Tecidos: Grupamento de células harmonizadas e 
diferenciadas que realizam uma determinada função.
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Principais tecidos vegetais:

. Meristemáticos ou Embrionários

. Permanentes

- Revestimento

- Condutores

- Preenchimento

- Sustentação
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1) TECIDOS MERISTEMÁTICOS

1.1) Definição - são tecidos de origem embrionária, constituídos por 
agrupamentos de células com capacidade de sucessivas divisões e 
diferenciação.

1.2) Funções

- Crescimento do vegetal

- Produção dos demais tecidos(permanentes)
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1.3) Características das células

- Vivas

- Pequenas

- Possuem um núcleo centralizado 

- Parede celular delgada

- Vacúolos pequenos, algumas vezes até ausentes e ficam espalhados 
pelo citoplasma.

- Capacidade de divisão
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1.4) Classificação

1.4.1) Meristemas primários

a) Definição - Tecidos meristemáticos de origem embrionária. Suas 
células estão presentes desde a formação do embrião da planta até o fim 
da vida da planta.

b) Funções 

- Promovem crescimento longitudinal da planta

- Produção dos tecidos permanentes primários ( epiderme, 
parênquima, colênquima etc...)
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C) Localização

- Extremidades do caule( gema apical) e extremidade da raiz ( gema apical 
da raiz).
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D) Exemplos

- Protoderme – A protoderme é o meristema que origina a 
epiderme.

- Procâmbio – Meristema que origina os tecidos vasculares 
do sistema vascular primário, ou seja, de onde surge o xilema e o 
floema. 

- Meristema fundamental – Formam todos 

os tecidos primários do sistema fundamenta 

dos tecidos do córtex: parênquima, colênquima 

e esclerênquima.
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1.4.2) Meristemas secundários 

A) Definição - são os que surgem a partir de células diferenciadas, 
geralmente parenquimáticas, que readquirem a capacidade mitótica, 
fenômeno que os botânicos denominam desdiferenciação.

B) Funções

- Crescimento em espessura

- Produção dos tecidos permanentes secundários( Súber, 
feloderme etc..)
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C) EXEMPLOS

Felogênio – Produção do súber e feloderme.

Câmbio interfascicular – Produção 

de xilema e floemas secundários.

D) LOCALIZAÇÃO – No interior do 

caule e da raiz.
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2) TECIDOS PERMANENTES

2.1) Definição – São tecidos originados dos meristemas e geralmente 
não apresentam a capacidade de divisão celular.

2.2) Classificação(de acordo com suas funções)

2.2.1) Tecidos de proteção ou revestimento
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A) EPIDERME

a) Definição – é a camada de células mais externa do corpo primário da planta, 
recobre flores, frutos, sementes, folhas, caules e raízes e permanece até ser 
substituída pela periderme em plantas que possuem crescimento secundário.

B) Características das células

- Vivas

- Aclorofiladas( exceto as células-guarda dos estômatos)

- Delgadas(achatadas)

- Justapostas

- Cutinizadas

- Geralmente uniestratificadas
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C) Anexos à epiderme

- Cutícula: Película lipídica e impermeável que 
recobre as folhas das plantas terrestres. Impede o 
ressecamento, diminuindo a transpiração;

- Pelos/Tricomas: estruturas que, em sua maioria, 
possuem substâncias urticantes e enzimas 
proteolíticas (encontradas nas plantas carnívoras); 
têm função urticante e absorvente, muitas vezes 
secretam substâncias oleosas, o que impede a perda 
de água.
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- Acúleos: estruturas pontiagudas(exógenas) originadas 
da epiderme com a função de proteção ou defesa. Não 
confundir com espinhos(endógenos), que são 
modificações de órgãos;

- Papilas: estruturas que armazenam óleos essenciais.
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- Estômatos: encontrados nas folhas, responsável 

pelas trocas gasosas e pela transpiração da planta.

- Hidatódios: Estrutura por onde ocorre a gutação.
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B) PERIDERME

B.1) Definição - É um tecido secundário protetor, que substitui a 
epiderme nas raízes e caules com crescimento secundário continuo.

B.2) Locais de ocorrência – Ocorre geralmente nas partes mais velhas 
das raízes e caules de algumas gimnospermas e algumas angiospermas 
eudicotiledôneas.
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B.3) Composição

- Súber ou felema: Tecido mais externo com paredes celulares suberizadas(mortas) 
na maturidade

- Câmbio da casca ou felogênio: Meristema de origem secundária que é responsável 
pela produção do súber e feloderme formando a periderme. 

- Feloderme: Tecido parenquimático formado mais internamente. Apresenta 
características que o assemelham ao parênquima cortical
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