


        

A palavra angiosperma vem do grego angeios, que significa 
'bolsa', e sperma, 'semente'. Essas plantas representam o grupo 
mais variado em número de espécies entre os componentes do 
reino Plantae ou Metaphyta. 
As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente  e 
fruto. Considerando essas estruturas, perceba que, em relação às 
gimnospermas, as angiospermas apresentam duas "novidades": 
as flores e os frutos. 
As Angiospermas ou angiospérmicas são plantas espermatófitas 
cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada 
fruto. Também conhecidas por magnoliófitas ou antófitas, são o 
maior e mais moderno grupo de plantas, englobando cerca de 
230 mil espécies. 
 



    

Angiospermas são plantas que produzem frutos, cuja principal 
função é proteger as sementes. A maioria das plantas no 
mundo é angiosperma (existem entre 250 mil e 300 mil 
espécies). Elas podem ser monocotiledôneas ou 
dicotiledôneas. Os órgãos reprodutivos das angiospermas são 
chamados de flores. 
 
- Acanto grego (acanthus mollis) 
- Junto-vermelha (aphelandra longiflora) 
- Camarão-coral (aphelandra tetrágona) 
- Ruélia-prateada (varleria albostellata) 
- Crossandra (crossandra infundibuliformis) 
- Flor-do-bode (dyschoriste thumbergiflora)   etc… 



Habitat é o espaço físico e os fatores abióticos que 
condicionam a ocorrência de uma população.  
Angiospermas é o grupo de plantas de mais ampla 
distribuição, que ocorre em diversos habitats. Elas são 
encontradas em uma grande variedades de biomas como 
diversos tipos de florestas terrestres (tropicais, 
subtropicais, temperadas estando presente inclusive nas 
quais as gimnospermas são o grupo dominante), 
vegetação de ambientes áridos, savanas, campos, 
tundra, mangues além de compor a vegetação de lagos e 
rios. 
 



A principal função da raiz é a absorção dos 
nutrientes minerais, sendo que, no solo, 
também é responsável pela fixação do vegetal 
ao substrato. 
-Fixa a planta, normalmente no solo. 
-Absorve a água e os minerais necessários à 
sua alimentação. 
- Acumulação de reservas. 



                                             

Raiz fasciculada: Conjunto de raízes finas que partem de um único ponto, 
possuindo toda elas o mesmo diâmetro. 
Raízes respiratórias: Também conhecidas como pneumatóforos, esse tipo de 
raiz é encontrado em locais alagadiços, cujos solos são pobres em oxigênio. 
Raízes aéreas: Essas raízes se desenvolvem em algum tipo de suporte. Elas 
podem ser encontradas em plantas epífitas ( que vivem sobre outros 
vegetais), como as orquídeas. 
Raiz pivotante: Também chamada de raiz axial, esse tipo de raiz se caracteriza 
por apresentar uma raiz principal. 
Raízes escoras: São também chamadas de raízes suporte. A principal função 
desse tipo de raiz é aumentar a sustentação da planta. 
Raízes estranguladoras: Por vezes essas raízes acabam abraçando o tronco da 
árvore que lhe serviu de suporte, matando-a por estrangulamento por isso 
leva ess nome) 



                    

É a coluna principal do vegetal, geralmente 
aéreo, com ou sem clorofila. A sua função é 
sustentar as folhas, flores, ramos e frutos, ligar ás 
raízes e conduzir a seiva ( água e sais minerais). 
Os caules são classificados em : aéreos, 
subterrâneos e aquáticos. 



Tipos de caules e suas modificações: 
Caules rastejantes: São estruturas finas e longas que crescem sobre o 
solo. Esse é o tipo de caule que ocorre no morangueiro e na grama. 
Trepadores ou Volúveis: São estruturas longas e finas que crescem 
enroladas nos mais variados tipos de suporte. 
Troncos: São um tipo de caule aéreo. Podem ser encontrados  em 
dicotiledôneas basais, na maioria das árvores e arbustos do grupo das 
gimnospermas. 
Estipes: Caules ramificados, que apresentam em sua parte superior um 
aglomerado de folhas. 
Colmo: Semelhante ao estipe: eles se diferem apenas porque 
apresentam nós e entrenós bem visíveis 
Rizomas: Apresentam gemas laterais e crescem sob a superfície do solo 
emitindo algumas folhas. 
Caules subterrâneos: Desenvolvem-se sobre o solo e são ricos em 
substâncias nutritivas. 
Tubérculos: São muito utilizados na alimentação porque armazenam 
substâncias nutritivas. 



Folhas: Função e suas estruturas internas 

A folha tem a função de produzir o alimento das plantas 
(fotossíntese), bem como de liberar oxigênio, o que acontece 
através do processo de transpiração e respiração. Além disso, a 
função das folhas é a de ser alimento para muitos animais e até 
mesmo de habitação de outros. As folhas são utilizadas também 
na farmacologia e na cosmética. 
Na botânica, as folhas podem ser classificadas conforme a forma 
do limbo. Elas também podem ser classificadas de acordo com a 
disposição dos seus folíolos (no caso das folhas compostas): 
Folha simples: Folhas que têm apenas um limbo. São mais 
comuns 
Folha composta: Folhas cujo limbo é dividido. Dessa divisão 
surgem os folíolos. 



A folha é composta de três partes principais: limbo, pecíolo e 
bainha. 
Limbo: O limbo é a região mais larga da folha. Nele encontram-se 
os estômatos e as nervuras, que contêm pequenos vasos por onde 
correm a seiva bruta e a seiva elaborada. 
Pecíolo: É a haste que sustenta a folha prendendo-a ao caule. 
Bainha: Dilatação do pecíolo, a bainha serve para prender a folha 
ao caule. 
 



                   

Plantas angiospermas podem ser mono ou dicotiledôneas, 
cada grupo com características próprias que os define. 
Dentre estas está a disposição das nervuras das folhas – 
sendo paralelas, no caso das monocotiledôneas 
(paralelinérveas); e reticuladas, nas dicotiledôneas 
(peninérveas). 

Peninérvea : 


