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São plantas espermatòfitas  cujas sementes são 
protegidas por uma estrutura denominada fruto. 
Também conhecida por magnoliófitas ou antófitas, 
são o maior e mais moderno grupo de plantas, 
englobando cerca de 230 mil espécies. Ela possuem 
raiz, caule, folha, flores, semente e frutos. 



Não tem habitat fixo 

Florestas tropicais subtropicais 



- Raízes suporte: São raízes aéreas adventícias muito importantes para a sustentação de 
plantas em solos que não são firmes e plantas que apresentam tamanho muito elevado, 
porém não possuem base de apoio eficiente. Vale destacar que elas também atuam 
absorvendo água e sais minerais. Como exemplo podemos citar as raízes do milho. 
- Raízes tabulares: É um tipo de raiz suporte que recebe esse nome em razão de sua 
aparência de grandes tábuas. Elas atuam aumentando a sustentação da planta, além de 
ajudarem na aeração. Tipo encontrado principalmente em árvores de grande porte como o 
chichá. 
- Raízes respiratórias, de aeração ou pneumatóforos: Essas raízes são muito comuns em 
plantas que vivem em manguezais, principalmente por realizar trocas gasosas com o meio 
ambiente. Possuem geotropismo negativo e por isso podem ser vistas saindo do solo. Nelas 
são encontradas estruturas denominadas pneumatódios, que permitem a obtenção de 
oxigênio. Exemplo: Avicennia schaueriana. 
 
 
- Raízes sugadoras ou haustórios: Essas raízes são encontradas em espécies de plantas parasitas 
e hemiparasitas. Elas atuam retirando seu alimento das plantas em que se estabelecem, 
penetrando projeções denominadas de haustórios no interior dos vasos condutores. Quando a 
planta é parasita (ex. Cipó-chumbo), os haustórios retirarão água e nutrientes sugando a seiva 
elaborada. Quando as plantas são hemiparasitas (ex. Erva-de-passarinho), elas não dependerão 
dos nutrientes, pois são capazes de realizar o processo de fotossíntese. Neste último caso, elas 
só retiram da planta hospedeira água e sais minerais. 



- Fixa a planta, normalmente no solo. 
- Absorve a água e os minerais necessários à sua 
alimentação. 
- Acumulação de reservas. 



- Raiz estranguladora: Essas raízes também são parasitas, mas, diferentemente dos haustórios, 
não há a penetração para a retira da seiva, ocorrendo apenas o estrangulamento da espécie 
hospedeira. A planta morre, pois é incapaz de crescer devido às raízes estrangulastes que 
envolvem seu tronco. Um exemplo de planta que possui esse tipo de raiz é o mata-pau. 
 
- Raízes tuberosas: Raízes caracterizadas pelo espessamento devido o grande acúmulo de 
substâncias de reserva, principalmente carboidratos, como os grãos de amido. A reserva ocorre 
normalmente no tecido parenquimático. Entre as espécies que possuem esse tipo de raiz 
podemos citar a mandioca e a cenoura. 



O caule tem a função de sustentar folhas, flores e frutos, além de conduzir a seiva bruta e 
a seiva orgânica, ou elaborado. A condução das seivas é feita por um sistema de vasos 
especializados. A seiva bruta é transportada pelos vasos lenhosos. O conjunto formado por 
esses vasos é chamado de lenho ou xilema. Já a seiva orgânica é conduzida pelos vasos 
liberianos, cujo conjunto é chamado de líber ou floema. O lenho e o líber existem também 
no interior de raízes, folhas, flores e frutos. 

Tronco: aéreo, ereto e robusto, geralmente com ramificações. Ex.: goiabeira. 
- Haste: caule aéreo mais flexível e delicado. Ex.: pé-de-feijão. 
- Colmo: caule cilíndrico não ramificado cujos nós são bem aparentes e os entrenós formam 
gomos. Ex.: cana-de-açúcar. 
- Rizoma: caule subterrâneo que cresce horizontalmente ou rente ao solo. Ex.: samambaia. 
- Tubérculo: caule subterrâneo muito nutritivo, rico em gemas. Ex.: batata-inglesa. 
- Bulbo: é um caule envolto por folhas subterrâneas modificadas. Ex.: cebola. 

- Estipe: caule cilíndrico espesso, nos quais os nós são bem aparentes, geralmente sem ramos 
laterais. São encontradas folhas em seu ápice. Ex.: palmeira. 
- Rizóforo: crescem em direção ao solo, algumas vezes formando raízes adventícias. Ex.: 
plantas de mangue. 
- Volúvel: caule aéreo fino e longo, com pouca rigidez. Por isso, tende a se enrolar em suportes 
mais rígidos. Ex.: jasmim. 



- Rastejante do tipo sarmento: caule aéreo fino, longo e com pouca rigidez. Por tal motivo, 
cresce rente ao solo, fixando-se por meio de raízes. Ex.: aboboreira. 
- Rastejante do tipo estolho: caule aéreo fino, longo e com pouca rigidez. Por isso, cresce rente 
ao solo, fixando-se por meio de raízes, em vários pontos. Se for rompida a região que liga um 
enraizamento a outro, forma-se uma nova planta, por propagação vegetativa. Ex.: 
morangueiro. 
- Cladódio: caule aéreo modificado, a fim de executar função fotossintética e/ou armazenar 
água. Ex.: cactos. 



A folha é o principal órgão  vegetal especializado na captação da luz solar, além disso, faz trocas 
gasosas com o meio ambiente, com o processo de fotossíntese ou transpiração. 
A folha é totalmente revestida pela epiderme, uma camada de células que esta localizada na 
parte inferior e superior da folha. Esta camada é responsável pelo revestimento dos órgãos 
vegetais . Revestindo a epiderme, existe uma outra camada, chama cutícula, ela é muito 
importante para evitar a perda de agua.  Existem também os estômatos, que tem quantidades 
variadas, de acordo com a espécie. O estômato é responsável por fazer as trocas gasosas.  
A região mais interna da folha é chamada de Mesófilo e é composta por: 
*Parênquima- responsável pelo preenchimento dos órgãos vegetais 
*Cloroplastos- Organelas que armazenam a clorofila, que é responsável pela pigmentação da 
folha. 
*parênquima clorofiliano- parênquima preenchido por clorofila 
*parênquima paliçádico- quando as células do parênquima estão muito juntas umas as outras. 
  
 



*Parênquima Lacunoso- Quando as células do parênquima estão muito separadas 
*Tecidos condutores- Parte do mesofilo organizado em feixes que compõem as nervuras das 
folhas 
*Xilema- Responsável pela condução ceiva inorgânica, compostos por sal e agua absorvido pelas 
raízes  
Floema-  responsável por transportar a ceiva orgânica, rica em compostos orgânicos 



 
Folhas com ócrea-são folhas que as estipulas são grandes e abraçam o redor do caule  
 
Folha invaginante-é a que tem bainha grande para aumentar sua fixação  
 
Folha séssil-tem apenas limbo, que a fixa diretamente ao caule  
 

Constituição das folhas:  
Limbo: 
O limbo é a parte larga das folhas, sendo constituído por nervuras, a página inferior e a página 
superior, e ainda, pela margem. 
 
Pecíolo: 
O pecíolo é a parte alongada que vai unir o limbo ao caule. 
 
Bainha: 
A bainha é a extremidade do pecíolo, que se alarga e que liga ao caule 



Folha com ócrea:   

Invaginante: 

Séssil:  



1. Transporte de seiva bruta 
Ao absorver sais do solo por transporte ativo, a raiz fica hipertônica e a água entra nas células 
por osmose. Essa entrada de água com os sais gera a pressão de raiz, que empurra a seiva 
para cima pelos vasos lenhosos. Mas, em árvores altas, essa pressão não é forte o suficiente 
para levar água até o topo. Além disso, muitos vegetais não desenvolvem uma pressão de raiz 
significativa. Hoje sabemos que o fator mais importante nessa subida é a transpiração que 
ocorre nas folhas. 
 
Para que a planta realize uma boa fotossíntese, os estômatos das folhas devem abrir-se, o que 
leva a uma perda de água por transpiração. Com isso, as células das folhas ficam mais 
concentradas e, por osmose, absorvem água (e sais minerais) dos vasos lenhosos próximos. 
Essa absorção de água cria uma tensão constante na coluna liquida, que puxa a água para 
cima. Como a água é uma  substância polar, as pontes de hidrogênio entre as moléculas 
mantêm a coesão entre elas, fazendo com que a coluna líquida forme uma rede 
tridimensional contínua e não se arrebente. A absorção de água do solo pelas raízes repõe a 
quantidade perdida na transpiração e garante a continuidade desse processo. 
 
Essa teoria recebeu o nome de teoria da transpiração-tensão-coesão ou teoria de Dixon 
(formulada pelo cientista Henry Dixon). 



2. Transporte de seiva elaborada 
A matéria orgânica produzida nas folhas (fonte produtora) deve ser distribuída para as partes 
da planta que não fazem fotossíntese (fonte consumidora: raiz, caule, flores e frutos). O 
transporte da seiva elaborada é realizado pelo floema. 
 
Nas células das folhas forma-se a sacarose, que se difunde pelas células do parênquima 
clorofiliano até o floema. Neste ela é absorvida por transporte ativo pelas células-companheiras 
dos vasos liberianos e passa para o interior da célula do vaso. Com a chegada da sacarose, a 
pressão osmótica da célula do vaso aumenta e ela absorve água do xilema vizinho. 
 


