


É o ramo da biologia que se dedica ao estudo dos 
tecidos das plantas. Podemos dividi-los em dos grupos: 

Tecidos meristemáticos 

•Células indiferenciadas 

Tecidos permanentes 

•Células diferenciadas 





CARACTERÍSTICAS: 

•Forma poliédrica. 

•Parede fina e flexível (primária). 

•Citoplasma denso com pequenos 
vacúolos. 

•Núcleo volumoso. 
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MERISTEMAS PRIMÁRIOS 

• As células são originadas pelo embrião. 
Responsável pelo crescimento em altura. 

MESRISTEMAS SECUNDÁRIOS 

• Se originam de células adultas que 
sofreram desdiferenciação. Responsável 
pelo crescimento em espessura. 
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MERISTEMAS  TECIDOS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Protoderme 
(dermatogênio) 

Epiderme Revestimento e proteção 

Procâmbio  
(pleroma) 
 

Xilema Condução de seiva bruta 

Floema Condução de seiva elaborada 

 
 
Meristema 
fundamental 
(periblema) 

Colênquima Tecidos de sustentação 
 Esclerênquima 

Parênquima Preenchimento, fotossíntese  
e armazenamento 



Primórdio do caule  

hipocótilo 

porção 
inferior 

epicótilo 

região 
superior 

plúmula 

epicótilo + 
meristema 

apical 

No embrião, em uma das extremidades situa-se o primórdio da 

raiz e na extremidade oposta situa-se o eixo epicótilo-hipocótilo, 

o primórdio do caule. 
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1.  A maioria das monocotiledôneas possui apenas 

meristema primário. 

 

2.  O tipo de crescimento produzido pelo meristema 

primário é chamado de crescimento primário. 

 

3.  A diferenciação do meristema primário constituem 

a estrutura primária da planta. 
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MERISTEMAS  TECIDOS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Felogênio 
(Câmbio da casca) 

Feloderme Preenchimento e reserva 

Súber  proteção 

 
 
Câmbio  
 

Xilema 
secundário 

Condução de seiva bruta e 
aumento em espessura 

Floema 
secundário 

Condução de seiva 
elaborada e aumento em 
espessura 





1.  O meristema secundário está localizado no interior 

do caule e da raiz das gimnospermas, da maioria 

das dicotiledôneas e algumas monocotiledôneas 

(arbustos). 

 

2.  O felogênio, a feloderme e o súber em conjunto 

constituem a periderme. 

 

3. O tipo de crescimento do meristema secundário é 

chamado de crescimento secundário e os seus 

tecidos constituem a estrutura secundária. 
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