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A CÉLULA VEGETAL:
 O termo célula foi usado pela primeira vez há cerca de 300 anos por HOOKE que, trabalhando com cortiça,
observou cavidades que denominou célula (que significava “pequenos compartimentos”). Hoje a célula é a
unidade básica da matéria viva.
 Há uma série de diferenças entre as células procarióticas e as eucarióticas:
CÉLULA

PROCARIÓTICA

EUCARIÓTICA

Envoltório nuclear

ausente

Presente

Número de cromossomos

1

mais de 1

Configuração cromossômica

circular

Linear

Organelas

sem

Com

Citoesqueleto

sem

Com

 A teoria celular diz que:
(1) todos os organismos vivos são constituídos por uma ou mais células;
(2) as reações químicas de um organismo vivo ocorrem dentro das células;
(3) as células originam-se de outras células;
(4) as células contêm a informação genética dos organismos que lhes originaram e esta é passada para as
células filhas.
 As células formam os tecidos, estes formarão os órgãos e o conjunto de órgãos forma o corpo do vegetal;
 Os tecidos vegetais podem ser classificados em simples ou complexos. Os simples são formados por um
único tipo de células (ex. parênquima, colênquima), os complexos são formados por mais de um tipo de células
(ex. epiderme, xilema).
 Os meristemas apicais do caule e da raiz são formados durante o desenvolvimento embrionário, no ápice do
caule e da raiz, respectivamente. Estes originarão os meristemas primários e a partir destes, os tecidos
primários.
 Os sistemas de tecidos existentes são: dérmico (epiderme e periderme), vascular (xilema e floema) e
fundamental (parênquima, colênquima e esclerênquima).
Diferenças entre célula animal e célula vegetal: plastídeos, parede celular e vacúolo.
Componentes da célula vegetal: parede celular e protoplasto (protoplasma)
1. Parede celular:
Características e função:
- Antigamente a parede celular era considerada uma estrutura interna e inativa. Hoje, sabe-se que é parte
integrante da célula e desempenha importante papel.
- É um sistema não vivo;
- É permeável;
- É rígida. É ela que limita o tamanho do protoplasto, impedindo a ruptura da membrana plasmática;
- Determina o tamanho e a forma da célula;
- Apresenta enzimas;
- Tem mecanismos de defesa contra patógenos: as fitoalexinas, lignina e oligossacarinas;
- As células podem apresentar uma parede celular primária ou, além da primária, uma parede celular
secundária.
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Composição:
 celulose: principal.
Composta por moléculas lineares de glicose, que formam as microfibrilas de celulose. Entre as
microfibrilas há moléculas não celulósicas e água (65%);
 hemiceluloses:
São as xiloglucanas (nas dicotiledôneas) e as xilanas (nas monocotiledôneas), estão ligadas à celulose
por pontes de hidrogênio. Juntas são responsáveis pela expansão celular;
 pectinas:
São moléculas hidrofílicas. Dão as propriedades plásticas ou de flexibilidade da parede celular;
glicoproteínas (proteínas estruturais):
lignina:
É hidrofóbica. Dá a resistência e a rigidez da parede celular. Presente nas paredes de células que
apresentam função mecânica ou de sustentação;
cutina, suberina e ceras:
São substâncias graxas, têm a função de reduzir a perda de água pela planta. Aparecem na parede das
células que formam os tecidos externos protetores, a epiderme (cutina) e a periderme (suberina).
Lamela média:
- Composta por pectina.
- É formada durante a divisão celular, quando se forma a placa celular no equador do fuso;
- É a união entre as paredes celulares primárias de duas células adjacentes, chamada de substância
cimentante.
Parede celular primária:
- É a primeira camada de parede celular formada;
- Sua deposição acontece antes e durante o crescimento celular;
- Ocorrência: nas células em divisão ativa e nas células maduras envolvidas em processos metabólicos.
- Sua presença indica protoplasto ativo;
ários
- Quando não há espessamento uniforme na parede formam-se campos de pontoações 1
.
Parede celular secundária:
- Deposita-se depois que a célula parou de crescer e não deposita mais a parede primária;
- É interna a parede primária existente;
- Composta por três camadas (S1, S2, S3) com muita deposição de lignina, o que confere à célula grande
resistência. Deposita-se nas células especializadas na sustentação e naquelas envolvidas no transporte de
água. O protoplasto das células morre;
- Forma-se uma parede celular rígida;
- As falhas na parede secundária formam as pontoações, que podem ser simples ou areoladas.
Composição da parede celular
Polissacarídeos
Celulose
Hemicelulose
Pectinas
Proteínas
Lignina

Primária (%)
90
30
30
30
10
-

Secundária (%)
65-85
50-80
5-30
15-35

Plasmodesmos:
- São canais, que formam um sistema de comunicação entre as células (entre seus protoplastos);
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- Permitem o transporte de substâncias entre as células.
2. Protoplasto:
Membrana plasmática:
- Formada por três camadas;
- Sua composição é lipoprotéica;
- Funções: intermediária no transporte de substâncias, coordena síntese e montagem da celulose na parede
celular, recebe e transmite sinais hormonais e do ambiente envolvidos no crescimento celular.
Núcleo:
- Tamanho varia, nas células meristemáticas pode ocupar até 2/3 do tamanho da célula;
- Constituição: membrana dupla (envelope nuclear); cromatina; nucléolo; nucleoplasma;
- Função: controlar o desenvolvimento celular, armazenar a informação genética da célula;
- Presente em todas as células vivas, exceto nos tubos condutores de seiva elaborada do floema (os Elementos
de Tubo Crivado).
Vacúolo:
- Tem uma membrana dupla (tonoplasto) e o suco vacuolar;
- Composição do suco vacuolar: água, sais minerais, antocianinas, açúcares, ácidos, aminoácidos, enzimas,
metabólitos secundários.
- Quantidade: depende da idade da célula;
- Função: digestiva, estocar substâncias, remover metabólitos tóxicos, dar rigidez ao tecido, é o grande
responsável pelo aumento do tamanho da célula.
Citoplasma: organelas e citosol
Plastídios:
- Possuem uma membrana externa dupla. Internamente existe a matriz (estroma) e um sistema de membranas
(os tilacóides), que formam os grana;
- Contém seu próprio DNA, proteínas e ribossomos;
- Função: fotossíntese, armazenamento de substâncias.
Classificação:
• pigmentados

cloroplastos (clorofila e caroteno)
cromoplastos (caroteno)

• não pigmentados (leucoplastos)

amiloplastos (amido)
elaioplastos (óleos)
proteoplastos (proteínas)

Mitocôndrias:
- Possuem membrana dupla, a interna apresenta invaginações, que são as cristas mitocondriais;
- Contém seu próprio DNA, proteínas e ribossomos;
- Função: casas de força da célula, elas convertem moléculas orgânicas em energia, na forma de ATP;
- A quantidade de mitocôndrias por célula depende da demanda por ATP!
Microcorpúsculos:
- A diferença entre eles está na enzima que sintetizam;
- Apresentam membrana simples e estão espalhados na célula;
- Os glioxissomos (sintetizam enzimas que transformam lipídios em sacarose) e os peroxissomos (sintetizam
enzimas que atuam na fotossíntese).
Retículo endoplasmático:
- Possui um sistema de membranas duplas que delimitam espaços;
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- Sua composição é lipoprotéica;
- Formam um sistema de comunicação dentro da célula, permitindo o transporte de substâncias (proteínas,
lipídios). Pode ser:
Liso:
- tem formato tubular;
- sem ribossomos;
- faz síntese e metabolismo de lipídeos;
Rugoso:
- apresenta ribossomos na superfície;
- faz síntese protéica;
Ribossomos (polissomos):
- São partículas mais ou menos esféricas com igual quantidade de proteína e RNA;
- São formados por duas subunidades: uma grande e uma pequena;
- As subunidades são produzidas no nucléolo, de lá vão para o citoplasma, onde são reunidas e formam um
ribossomo;
- Podem estar livres no citoplasma ou unidos ao retículo endoplasmático rugoso;
- Função: síntese protéica;
- Aparecem em grande quantidade nas células em grande atividade.
Complexo de golgi (dictiossomo):
- são pilhas de membranas lisas duplas;
- Função: secreção; síntese e transporte de polissacarídeos não celulósicos da parede celular; direcionamento
do conteúdo celular.
Citoesqueleto: é uma rede de filamentos proteicos. Podem ser:
Microtúbulos:
- Proteína: tubulina;
- São estruturas cilíndricas alongadas;
- Função: orientação da síntese da celulose e deposição orientada na parede celular. São responsáveis pela
forma da célula.
Microfilamentos:
- Proteína: actina;
- Função: controlar a corrente citoplasmática (os movimentos de ciclose).

PLASTÍDIOS (PLASTOS):
 Os diferentes tipos possuem forma, tamanho e função distintos.
 Têm membrana dupla. Internamente tem o estroma (matriz) e um sistema de membranas, os tilacóides.
 O grau de desenvolvimento dos tilacóides varia entre os plastídios.
 Dividem-se por fissão, tem seu próprio DNA e proteínas.
Proplastídio:
 É o precursor dos plastídios;
 Localização: nas células meristemáticas de raízes e folhas;
 Características: são organelas muito pequenas, sem cor ou verde claro, têm pouca membrana interna e não
têm enzimas para fotossíntese.
 Na presença de luz transformam-se em cloroplastos. Por exemplo, na diferenciação das células do mesofilo.
 Na ausência de luz formam estioplastos e daí podem diferenciar-se em cromoplastos ou leucoplastos.
 Os estioplastos têm como características: presença de protoclorofila (de cor verde-amarelado); com um
sistema de membranas internas (o corpo prolamelar); há perda das enzimas responsáveis pela fotossíntese.
Classificação dos plastídios maduros:
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1- Com pigmento → cloroplastos e cromoplastos
Cloroplastos → contêm clorofila e carotenóides
 localização: nas pilhas de tilacóides, onde ocorrem as reações fotoquímicas da fotossíntese. No estroma
ocorrem as reações de fixação de CO2.
 função: fotossíntese.
 normalmente têm formato discóide e posicionam-se em função da luz.
 podem conter grãos de amido.
 aparecem nas partes verdes da planta, especialmente nas folhas (no mesofilo), podem aparecer de 40 a 500
por célula.
 têm estrutura complexa.
Cromoplastos
 fazem a síntese e acumulam pigmentos, os carotenóides.
 localização: flores, frutos, algumas raízes.
 função: atrair insetos; são corantes naturais.
 surgem de proplastídios (cenoura) ou de cloroplastos (amadurecimento de frutos, folhas no inverno).
2- Sem pigmento → leucoplastos
 são os plastídios menos diferenciados.
 geralmente aparecem em órgãos de armazenamento.
Amiloplastos → contém amido (batatinha)
Elaioplastos → contém óleos (semente de girassol, soja)
Proteoplastos → contém proteínas (mamona, soja)

SUBSTÂNCIAS ERGÁSTICAS
 são produtos de reserva ou metabólitos resultantes das atividades celulares.
 são armazenadas no interior das células ou nos espaços intercelulares.
 funcionam como atrativos para os seres humanos, animais e insetos, daí são importantes na dispersão de
sementes e na polinização. Também protegem a planta contra raios UV, insetos, fungos, vírus e bactérias. Têm
ação alelopática.
Idioblasto: é toda célula diferente das demais, seja na forma, no conteúdo, no tamanho ou na função. Por
exemplo, uma célula que contêm substâncias ergásticas é um idioblasto.
Tipos de substâncias ergásticas:
 celulose: polímero mais abundante no reino vegetal, encontrada na parede celular;
 amido: formado por amilose e amilopectina que se depositam em torno do hilo. É a maior reserva dos
vegetais;
 cristais: são reserva de oxalato ou carbonato de cálcio; localizam-se no vacúolo; funcionam como
mecanismo de defesa contra predadores; aparecem na forma de drusas, ráfides, monocristais, cistólitos.
 proteínas: presentes no vacúolo; amorfas ou cristalinas ou formando grãos de aleurona;
 gorduras / óleos: nos plastídios ou dispersos no citoplasma; são a reserva de muitas sementes; aparecem
na forma de corpos sólidos (ceras, cutina ou suberina) ou gotículas;
 antocianinas: pigmentos depositados no vacúolo; funcionam como defesa contra predadores;
 fenóis (taninos, fitoalexinas): formas de defesa.
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 resinas, látex: cicatrização.
 depósitos de sílica, mucilagem.

OS TECIDOS VEGETAIS:
1. MERISTEMAS:
 Definição:
- são os tecidos responsáveis por promover o crescimento do vegetal e a cicatrização de lesões;
- são a origem de todos os tecidos da planta;
- com características embrionárias, apresentam células iniciais e derivadas;
- suas células são indiferenciadas;
- células estão em constante divisão celular.
 Características:

-

Células pequenas e homogêneas;
Sem espaços intercelulares;
Parede celular primária e delgada;
Citoplasma denso;
Sem vacúolos (ou muito pequenos);
Núcleo volumoso;
Presença de proplastídios;

 meristema indeterminado e determinado: meristema indeterminado não tem limite predeterminado de

crescimento, é o meristema vegetativo, o meristema determinado tem limite programado de crescimento, é o
meristema reprodutivo.

 Classificação:
 Quanto à origem:
Promeristema: meristema apical típico. Na extremidade do eixo principal da raiz e do caule. Forma-se na
embriogênese.
Meristemas primários: derivados dos promeristemas. Formam os tecidos primários, que constituirão o corpo
primário da planta, promovendo o crescimento em extensão, são:
- Protoderme  forma o sistema dérmico (epiderme);
- Procâmbio  forma os sistemas vasculares (xilema e floema);
- Meristema fundamental  forma os sistemas fundamentais (parênquima, colênquima e
esclerênquima).
Meristemas secundários: surgem após o crescimento primário. Formam os tecidos secundários, que
promoverão o crescimento em espessura, em algumas espécies. São:
- Câmbio vascular  forma o xilema e o floema secundários;
- Felogênio  forma a periderme (constituída pelo súber, felogênio e feloderme).

 Quanto à posição que ocupam e tecido formado:
Apicais  no ápice de ramos e raízes;
Axilares  nas axilas das folhas ou ramos. Produzem ramificações do eixo principal da planta;
Intercalares  entre tecidos maduros;
Laterais  paralelos à circunferência do órgão;
Periféricos  na periferia do órgão;
Superficiais  na superfície da região periférica;
Cicatricial  nas folhas em resposta a danos;
De raízes laterais  a partir do periciclo

 Meristema apical do caule:
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 localizado no ápice caulinar;
 é um resíduo de tecido embrionário entre os cotilédones;
 produz células para o corpo primário da planta, além de primórdios foliares (que formarão as folhas) e
primórdios das gemas (que produzirão os ramos laterais);
 as partes aéreas da planta desenvolvem-se e crescem nas suas extremidades;
 pode apresentar atividade sazonal;
 o ápice do caule é diferente do ápice raiz.
 Teoria de crescimento na região do meristema apical do caule → ORGANIZAÇÃO: TÚNICA-CORPO
(proposta por Schmidt, 1924), a diferença está nos planos de divisão:
Túnica:
Divisões ocorrem perpendicularmente à superfície do meristema, promovendo o crescimento em
superfície; Células em constante divisão celular; Possui duas camadas: l1 e l2.
Corpo:
Divisão celular ocorre em vários planos, promovendo crescimento em volume. Formado pela camada
inicial do corpo (l3) e corpo.

 Meristema apical da raiz:
 ocorre no ápice radicular;
 Na região central aparece o centro quiescente, em torno deste há divisão acentuada.
 A região apical da raiz apresenta quatro zonas:
 coifa:
Com células parenquimáticas, possui caliptrogênio;
Faz o revestimento, tem função de proteção do meristema apical da raiz;
Também facilita a penetração da raiz no solo, pois na coifa há a síntese de mucopolissacarídeos
(mucilagem);
É a região censora do estímulo gravitacional, pela presença de amiloplastos, na região chamada de
columela;
 zona meristemática:
Com o meristema apical, é a região de máxima divisão celular, onde são formados os meristemas
primários;
Origina a raiz primária;
 zona de alongamento:
Região de rápido alongamento celular, responsável pelo maior aumento do comprimento da raiz;
 zona de maturação
Região de diferenciação celular;
Formação dos pêlos absorventes.
Meristemas secundários: Câmbio e Felogênio
ário

 Ocorrência do crescimento 2

: maioria das Dicotiledôneas e nas Gimnospermas.
Câmbio

 origina-se do procâmbio ou do periciclo;
 localização: entre xilema e floema primários;
 apresenta dois tipos de céls iniciais:
Iniciais fusiformes → formam o sistema axial → produzem células que formarão o xilema e floema
secundários, paralelas ao eixo longitudinal.
Iniciais Radiais → formam o sistema radial → produzem células que formarão os raios
parenquimáticos, perpendiculares ao eixo;
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 diferença entre câmbio fascicular e câmbio interfascicular.
Felogênio (câmbio da casca)
 é o meristema que forma a periderme, tecido que substitui epiderme nas plantas com crescimento
secundário.
 é formado quando o órgão já apresenta crescimento em espessura;
 há eliminação dos tecidos mais externos;
 só apresenta um tipo de células inicias;
 forma o súber (ou felema)  tecido morto, apresenta células com paredes muito suberizadas na
maturidade, é muito impermeável à água e gases e a feloderme  tecido vivo, com células parenquimáticas.

2. TECIDOS DE REVESTIMENTO:
EPIDERME:
 Definição: camada ou camadas mais externas de células em todas as partes da planta durante o
crescimento primário, faz a cobertura dos órgãos da planta.
Epiderme múltipla. Por exemplo: o velame de raízes aéreas de orquídeas e na folha de Ficus.
 Tecido que está em contato direto com o meio ambiente, podendo sofrer muitas modificações estruturais.
 Origem: protoderme.
 Suas células variam em função e estrutura:
Geralmente vivas e vacuoladas;
Com parede celular fina;
Forma uma camada compacta, dando proteção mecânica aos órgãos;
Células com formato tabular;
Pode conter idioblastos (cristais, mucilagem, óleos, pigmentos, água).
 É um tecido complexo, porque possui células comuns e células especializadas, os estômatos, os tricomas,
podem aparecer células com sílica, litocistos, células buliformes.
 EPIDERME DA PARTE AÉREA:


Presença de cutina, que vai formar uma camada de cera sobre a epiderme – a cutícula - sua espessura é
variável. É impermeável, resistente à decomposição e ao ataque de microorganismos.



Também aparecem ceras - têm aparência aveludada – podem aparecer na forma de flocos, grânulos,
hastes, tubos ou lâminas.
Estômatos:

 Aparecem nas partes aéreas de folhas e caules jovens;
 Formados por um grupo de células que formam uma abertura (poro, ostíolo) na epiderme. As célulasguarda, quando elas mudam de formato, há abertura e fechamento do poro, proporcionando movimento de
gases para dentro e para fora;
 As únicas células epidérmicas que podem conter cloroplastos são as células-guarda dos estômatos;
 As células subsidiárias (ou anexas) estão associadas às células-guarda.
 Os estômatos podem aparecer acima, abaixo (em criptas estomáticas) ou no mesmo nível das demais
células epidérmicas;
 Seu formato e disposição variam entre as espécies;
 Classificação das plantas quanto à presença de estômatos:
- Hipoestomáticas  estômatos só na face abaxial,
- Epiestomáticas  estômatos só na face adaxial,
- Anfiestomáticas  estômatos nas duas superfícies.

9

 Classificação dos estômatos: - paracítico, - diacítico, - anomocítico, - tetracítico, - anisocítico, - em halteres.
Tricomas:
 São apêndices epidérmicos;
 Aparecem em todos os órgãos da planta;
 São uni ou pluricelulares, ramificados ou não, com (chamados pedunculados) ou sem haste (chamados
sésseis);
 Podem ser: tectores (ou de cobertura) ou glandulares (ou secretores);
 Função: proteção, absorção de água e sais, defesa (química ou mecânica);
 Incluídos os pêlos secretores da urtiga (que produzem uma secreção urticante) e das plantas insetívoras (que
sintetizam enzimas digestivas);
Papilas:
 Aparecem nas pétalas e no estigma.
 Têm importância taxonômica.
Hidatódios:
 São poros permanentemente abertos, responsáveis pela sudação ou gutação, que ocorre em condições
especiais.
Células buliformes:
 Aparecem na epiderme de gramíneas.
 Apresentam vacúolo grande para armazenamento de água.
 EPIDERME DA RAIZ:
 Apresenta pêlos radiculares, cuja função é aumentar a área de absorção de água.
 Apresentam parede celular que oferece pouca resistência à passagem da água e íons.

PERIDERME:
 Desenvolve-se na planta como tecido de proteção e de cicatrização.
 É formada por um conjunto de tecidos de revestimento de origem secundária.
 Origem: meristema secundário – o felogênio.
 Composição: Felema (súber ou cortiça), felogênio e feloderme.
 FELOGÊNIO:
 É o câmbio da periderme. Só apresenta um tipo de células meristemáticas, formam súber externamente e
feloderme internamente.
 Na maioria das plantas, é ativo uma única vez. Em alguns casos pode ser reativado, passando por dois ou
mais períodos de atividade.
 SÚBER:
 Formado por células que variam de forma.
 Arranjo compacto, sem espaços intercelulares.
 Células com parede celular suberizada e morte do protoplasma na maturidade.
 Pela natureza química da sua parede celular e pela quantidade de camadas celulares, é o tecido de proteção
do órgão onde aparece.
 FELODERME:
 Formada por células parenquimáticas ativas, semelhante ao parênquima cortical.
 Normalmente formada pro uma camada de células. No máximo 3-4.
 Suas células alinham-se com as do felogênio.
 Seus componentes podem desempenhar diversas funções, contribuindo para a capacidade fotossintética da
planta (quando apresenta cloroplastos), formando estruturas secretoras (quando produzem compostos
fenólicos), produzindo esclereídeos.
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3. PARÊNQUIMA:
1 – Origem
As células parenquimáticas se formam a partir do crescimento e diferenciação das células do meristema
fundamental, que ocorre no ápice do caule e da raiz.
Ainda nos tecidos condutores, floema e xilema, ocorrem células parenquimáticas provenientes do corpo
primário ou do secundário da planta. No caso dos órgãos que apresentam crescimento secundário, o
parênquima se origina a partir do câmbio (parênquima do xilema e do floema) ou do felogênio (feloderme).
2 - Características
As células parenquimáticas, de um modo geral, apresentam paredes primárias relativamente delgadas,
cujos principais constituintes são celulose, hemicelulose e substâncias pécticas. Nas paredes encontram-se os
campos de pontoações primários com plasmodesmas, evidenciando que estas têm protoplasma vivo e que se
comunicam entre si. Essas células possuem vacúolos bem proeminentes. Os espaços intercelulares
esquizógenos (isto é, que se formam pela divisão e afastamento das células) são comuns e seus tamanhos
variam conforme a função do tecido. O conteúdo celular apresenta-se especializado segundo as atividades
funcionais e/ou metabólicas. Assim, as células parenquimáticas podem conter numerosos plastídios,
substâncias fenólicas, entre outras. Essas células são geralmente descritas pela literatura como isodiamétricas,
entretanto, sua forma pode variar muito. Quando isoladas são mais ou menos esféricas, mas adquirem uma
forma definida por ação das várias forças quando se agrupam para formar um tecido. As células do parênquima
são capazes de retomar a atividade meristemática e de diferenciarem-se novamente em células semelhantes
ou em outros tipos de células. Em certos casos, as células parenquimáticas podem formar paredes secundárias
lignificadas.
3 - Ocorrência
O tecido parenquimático é encontrado em todos os órgãos da planta, formando um tecido contínuo,
como ocorre no córtex e medula do caule, córtex da raiz, tecido fundamental do pecíolo, mesofilo das folhas,
entre outros. Pode ainda, fazer parte dos tecidos condutores da planta (xilema e floema). As células do
parênquima podem apresentar características especiais para facilitar as funções de síntese, de reserva e de
transporte.
4 - Tipos de parênquima
A) parênquima de preenchimento (Fundamental)
As células são aproximadamente isodiamétricas, com espaços intercelulares pequenos (meatos). É o
tecido encontrado no córtex e medula do caule e córtex da raiz.
B) Parênquima clorofiliano ou clorênquima
A função deste tecido é converter energia luminosa em energia química e armazenar a energia em
forma de carboidratos, portanto a morfologia das células é adequada a tais funções. Assim a forma das células
favorece uma superfície de contato, facilitando a absorção do gás carbônico. Esse tipo de tecido ocorre no
mesofilo das folhas, constituindo o parênquima clorofiliano paliçádico e lacunoso. Ocorrem também em caules
jovens ou outros órgãos que realizem fotossíntese. Parênquima paliçádico e lacunoso geralmente ocorrem em
dicotiledôneas.
Nas plantas que estão em ambiente seco, as células do parênquima clorofiliano estão bem unidas para
minimizar a exposição das superfícies, evitando a perda de água. Neste caso, o parênquima clorofiliano
paliçádico se encontra nos dois lados do mesofilo, enquanto que o lacunoso se reduz ao meio do mesofilo.
Nas monocotiledôneas as células do parênquima clorofiliano geralmente não se diferenciam em
paliçádico e lacunoso, sendo denominado então de parênquima clorofiliano homogêneo (regular).
No caso da folha do Pinus sp., devido a superfície foliar ser extremamente reduzida as células do
parênquima clorofiliano apresentam-se em forma de H, sendo por este motivo chamado de parênquima
clorofiliano plicado. O Pinus ocorre em lugares frios e secos, por isso suas folhas são pequenas (para evitar
exposição a uma grande superfície de transpiração) e seu parênquima é plicado.
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C) Parênquima de reserva ou armazenador
Muitas estruturas da planta que são utilizadas para alimentação, como é o caso de sementes, frutos,
rizomas e outros, são constituídas de parênquima de reserva. Neste tipo de tecido, as células geralmente
acumulam amido (amiloplastos), proteínas (proteoplastos), óleos (elaioplastos), entre outros. Um dos exemplos
mais conhecidos é o tubérculo da batata (Solanum tuberosum). As células desse tipo de tecido são
freqüentemente preenchidas com o material de acúmulo (reserva), levando em muitos casos ao
desaparecimento do vacúolo e outras organelas. Nestas células a relação núcleo-citoplasma é relativamente
grande, porque durante o processo de acúmulo e saída do produto, o metabolismo é ativo e está sob controle
nuclear.
As plantas suculentas, como certas Bromeliáceas, Cactáceas e Euphorbiáceas, apresentam células
parenquimáticas que acumulam água (parênquima aqüífero). Neste caso, as células são relativamente grandes
e a água é acumulada no vacúolo, que é envolvido por uma fina camada de citoplasma.
As plantas aquáticas ou de regiões alagadas desenvolvem grandes espaços intercelulares, que formam
verdadeiras câmaras com a função de armazenamento de ar e/ou auxiliar na flutuação (parênquima aerífero ou
aerênquima). Este tecido ocorre principalmente no mesofilo das folhas, nas raízes e caules das angiospermas
aquáticas (dicotiledôneas e monocotiledôneas). O aerênquima produz um tecido que é relativamente forte,
apesar de seu peso leve. Este tecido pode apresentar no seu interior, células chamadas braciformes (células
que emitem projeções), que se comunicam umas com as outras evitando com que o aerênquima sofra
colabamento.

4. COLÊNQUIMA E ESCLERÊNQUIMA:
-

Tecidos de parede espessa;
Especializados na sustentação, são tecidos mecânicos;
Diferença entre eles está na parede celular e no conteúdo do protoplasto (conteúdo celular).

COLÊNQUIMA:
-

Tem parede celular primária espessa, com espessamento desigual;
Não tem lignina;
É um tecido plástico;
Semelhante ao parênquima
Tipos:

- angular: tem parede celular mais espessa nos ângulos (cantos). Ex. Caule de Ficus e Cucurbita, pecíolo
begônia;
- lamelar/laminar: tem espessamento nas paredes tangenciais. Ex. Caule de Sambucus;
- lacunar: tem parede celular mais espessa próximo aos espaços intercelulares. Ex. Pecíolo de sálvia,
caule de alface.
- anelar: é aquele que tem espessamento celular mais uniforme. Deixando o lume celular circular. É muito
comum.
Distribuição na planta: aparece nas regiões de crescimento, especialmente em órgãos jovens. Pode
aparecer logo abaixo da epiderme ou distanciado uma ou mais camadas. Nos caules e na lâmina foliar. As
raízes raramente têm colênquima.
Função: sustentação das folhas e caules em crescimento. Em partes velhas da planta pode endurecer e
transformar-se em esclerênquima, quando há deposição de parede celular secundária lignificada.

ESCLERÊNQUIMA:
- Apresenta parede celular secundária lignificada; tem espessamento uniforme;
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Função: com células mecânicas ou de sustentação. Também formam uma camada protetora ao redor do
caule, sementes e frutos imaturos.
Ocorrência: em faixas ou calotas ao redor dos tecidos vasculares. Em grupos celulares muito grandes nos
frutos ou em envoltórios de sementes duras. Também aparece junto aos tecidos parenquimáticos.
Categorias de células:
Esclereídeos:
- São células isodiamétricas a alongadas, alguns deles podem ser muito ramificados, tendo formato variado;
- São abundantes no corpo da planta;
- Aparecem em camadas mais ou menos extensas ou em aglomerados, mas frequentemente isolados entre
outros tipos de células onde se diferenciam devido à parede celular espessa e formato bizarro.
Classificação quanto à forma:
- braquiesclereídeos: isodiamétricos;
- astroesclereídeos: muitos braços, geralmente longos;
- osteoesclereídeos: forma de osso
- macroesclereídeos: alongados
- tricoesclereídeos: semelhante a tricomas.
Fibras:
- Células longas e delgadas, muitas vezes mais longas que largas.
- Aparecem em diferentes partes da planta.
- Geralmente ocorrem em feixes, são as fibras usadas no comércio.

5. TECIDOS VASCULARES:
Xilema e floema formam o sistema vascular
Origem:
Sistema vascular primário: procâmbio
Sistema vascular secundário: câmbio

XILEMA
1. Função: condução de água e sais minerais (seiva bruta);
2. Constituição: é um tecido complexo, constituído por diferentes tipos de células:
A) elementos traqueais:
- elementos de vaso (angiospermas)
- traqueídes (gimnospermas)
- São células relativamente alongadas, com parede primária em toda extensão;
- Unem-se pelas extremidades, formam tubos contínuos, os vasos;
- A deposição da parede celular secundária e sua lignificação podem ocorrer de diferentes formas: anelada,
helicoidal, escalariforme, reticulada, pontuada;
- São células mortas na maturidade;
- Com pontoações e perfurações, formando a placa de perfuração;
- Função: condução de água e nutrientes inorgânicos.
B) fibras:
- Sustentação.
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C) células parenquimáticas:
- Armazenamento e transporte a curtas distâncias.
3. Ocorrência: todos os órgãos vegetais.
Característica do xilema primário:
- Ocorre no corpo primário dos vegetais,
- Células organizadas no sistema axial,
- Formado por elementos traqueais (protoxilema e metaxilema), fibras e células de parênquima.
Protoxilema:
- Primeiro elemento condutor formado,
- Acompanha o crescimento do vegetal,
- Geralmente com espessamento de parede celular anelado ou helicoidal.
Metaxilema:
- Ocorre depois da instalação do protoxilema,
- Geralmente atinge maturidade depois que o alongamento do vegetal já se completou,
- Com espessamentos de parede celular secundária escalariforme, reticulado ou pontuado.

FLOEMA
1. Função: condução de nutrientes orgânicos produzidos pela fotossíntese;
2. Constituição: é um tecido complexo, constituído por diferentes tipos de células:
A) Elementos crivados:
- Elementos de tubo crivado (angiospermas) e células crivadas (gimnospermas)
- Células relativamente alongadas, com parede primária em toda extensão;
- Células vivas na maturidade;
- E.T.C. sobrepõem-se e formam o tubo crivado;
- Apresenta poros, que formam as áreas crivadas e estas podem formar a placa crivada;
- Função: condução de seiva elaborada.
B) Fibras e esclereídes:
- Sustentação e proteção.
C) Células parenquimáticas:
- Armazenamento.
- células parenquimáticas companheiras e células albuminosas: com numerosas conexões citoplasmáticas
com os elementos crivados, liberando substâncias para eles.
3. Ocorrência: todos os órgãos vegetais.
Característica do Floema primário:
- Ocorre no corpo primário dos vegetais,
- É formado por elementos crivados (protofloema e metafloema), fibras e células de parênquima.
Protofloema:
- Ocorre em regiões que ainda estão crescendo por alongamento,
- Acompanha o crescimento do vegetal,
Metafloema:
- Ocorre depois da instalação do protofloema,
- Diferencia-se mais tarde e nas plantas que não têm crescimento secundário é o único floema funcional nas
partes adultas do vegetal.
CRESCIMENTO SECUNDÁRIO
Ocorrência: dicotiledôneas lenhosas e gimnospermas;
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XILEMA SECUNDÁRIO
- Células organizadas no sistema axial e radial
- Elementos traqueais (elementos de vaso e traqueídes), fazem a condução
- Fibras em grande quantidade, dando sustentação
- Parênquima, na forma de raios parenquimáticos, com função de armazenamento e transporte
- Anéis de crescimento
- Cerne e alburno
FLOEMA SECUNDÁRIO
- Formado por elementos crivados (elementos de tubo crivado e células crivadas), com função de condução
- Fibras e esclereídes presentes ou não, dando sustentação
- Parênquima aparece na forma de raios parenquimáticos, para armazenamento.

ÓRGÃOS VEGETAIS
1. MORFOANATOMIA DA RAIZ:
1. INTRODUÇÃO:
 surgimento  as briófitas não possuem raízes verdadeiras, mas sim estruturas similares, os rizídios. As
raízes surgiram, na evolução, a partir das pteridófitas.
2. IMPORTÂNCIA:
Fixação da planta no solo. Absorção de água e sais minerais. Muitas vezes, armazenamento.
3. CARACTERES GERAIS:
 órgão vegetativo, geralmente subterrâneo, aclorofilado. Sem nós com inserção de folhas e gemas laterais e
entrenós com regiões de alongamento  é mais simples estruturalmente que o caule. Sua ausência é uma
exceção. Normalmente tem geotropismo positivo e fototropismo negativo. Crescimento subterminal.
4. FUNÇÕES:
Fixação. Absorção e condução de água e sais minerais. Armazenamento (principalmente carboidratos)
(cenoura, beterraba, batata-doce), síntese e condução de metabólitos secundários.
5. ORIGEM:
Com a germinação da semente, a radícula (protegida pela coifa) sofre divisões na região meristemática e
alongamentos celulares, originando a raiz principal/primária.
6. DEFINIÇÃO:
Órgão em geral subterrâneo que fixa planta ao solo, retira e distribui alimentos e muitas vezes funciona como
órgão de reserva.
7. MORFOLOGIA EXTERNA:
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 coifa: reveste e protege o meristema apical, ajuda a raiz a penetrar no solo (produção de mucilagem),
controla resposta da raiz à ação da gravidade (na columela com grãos de amido). Nas plantas aquáticas é
especialmente desenvolvida → protege as partes delicadas da extremidade da raiz contra microorganismos
abundantes na água.
 região de divisão celular: presença do meristema apical → é a região de crescimento;
 região de alongamento: em geral com poucos milímetros de comprimento. È a região de alongamento das
céls ⇒ responsável pelo grande aumento do comprimento da raiz;
 região de maturação ou de diferenciação: onde a maioria das células dos tecidos primários completa sua
maturação. Local de produção dos pêlos radiculares (zona pilífera) e de máxima absorção de água e de
minerais.
 região suberosa ou de ramificação  geralmente suberificada. Onde ocorre a formação das raízes laterais
ou secundárias → a partir do periciclo nas dicotiledôneas → responsáveis pela sustentação e fixação da planta.
 região de transição entre raiz e caule → coleto ou colo → responsável por reordenar a disposição dos
tecidos vasculares.
8. CLASSIFICAÇÃO DAS RAÍZES:
8.1. QUANTO À ORIGEM:
 normais ⇒ desenvolvem-se a partir da radícula. São a raiz principal e todas as suas ramificações, isto é, as
raízes secundárias. Todo o sistema é formado a partir de um único meristema (o mesmo que se encontrava na
radícula). Não possui medula (tem cilindro sólido, ocupado pelo sistema vascular). Penetra mais fundo no solo.
Características de Gimnospermas e Dicotiledôneas.
 adventícias ⇒ não se originam da radícula do embrião ou da raiz principal por ela formada. Podem formarse nas partes aéreas das plantas e em caules subterrâneos. Raiz principal não se desenvolve
significativamente e, geralmente, se degenera. As outras raízes são adventícias (origem principalmente caulinar
e, às vezes, foliar). Por este motivo, o sistema fasciculado é originado por vários meristemas, que não o da
radícula do embrião. Em corte transversal observa-se medula (parênquima medular), pois se origina a partir do
caule que possui medula. Como é mais superficial e devido à tenacidade com que se agarra às partículas de
solo, proporciona uma cobertura maior e prevenção da erosão do solo. Características de Monocotiledôneas.
8.2. CLASSIFICAÇÃO CONFORME O HABITAT:
RAÍZES AÉREAS:
raízes estranguladoras ou cinturas: são adventícias que se formam a partir de ramos laterais, abraçam
outro vegetal e, muitas vezes, o hospedeiro morre. Cipós, mata-pau.
 raízes grampiformes: são adventícias com formas de grampos, que fixam a planta trepadora a um
substrato, outra planta ou não. Ex.: hera.
 pneumatóforos: raízes respiratórias. Com geotropismo negativo. Ocorrem em manguezais (Avicennia,
Laguncularia) e em pântanos (Taxodium). Possuem pneumatódios, estruturas semelhantes a lenticelas, para
auxiliar na absorção de O2. Com aerênquima bem desenvolvido.
 sugadoras ou haustórios: adventícias com órgãos de contato (apressórios). Do interior dos apressórios
surgem os haustórios (são raízes finas, órgãos chupadores que penetram no corpo da planta hospedeira,
parasitando-a e retirando alimento). No caso das holoparasitas, penetram até o floema e no caso das
hemiparasitas, até o xilema. Cuscuta e erva-de-passarinho.
 raízes suporte: são raízes adventícias. Aparecem em plantas que vivem em solos pantanosos ou possuem
uma base muito pequena, em relação à sua altura. Brotam em direção ao solo e nele se fixam e se
aprofundam, aumentando a área de fixação da planta (Zea mays).
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 raízes tabulares: têm grande desenvolvimento, tomam o aspecto de tábuas perpendiculares ao solo,
ampliando a base da planta, dando maior estabilidade. São em parte aéreas e em parte subterrâneas. Ficus
microcarpa.
RAÍZES AQUÁTICAS:
Desenvolvem-se na água. Ex. vitória-régia e aguapé.
RAÍZES SUBTERRÂNEAS:
 Axial/pivotante: com raiz principal, secundárias pouco desenvolvidas. Característica das Dicotiledôneas e
Gimnospermas.
 Fasciculada: sem raiz principal. Característica das Monocotiledôneas.
 Raízes tuberosas: têm grande desenvolvimento lateral. Resultam de crescimento secundário ou de
crescimento anômalo das raízes. Especializadas no armazenamento de reserva nutritiva. Podem ser órgãos de
resistência para períodos desfavoráveis. Pode ser axial-tuberosa (cenoura, nabo, rabanete, beterraba),
adventícia-tuberosa (dália) ou secundária-tuberosa (batata-doce).
9. MODIFICAÇÕES:
 micorrizas: associação de raízes com determinado fungo (Há um mutualismo  fungos absorvem minerais
para a planta e planta fornece água e exsudatos para a nutrição dos fungos). Ocorre na maioria das
fanerógamas. Podem ser ectotróficas (quando as hifas do fungo não penetram nas células) ou endotróficas
(quando as hifas atingem o córtex). Todas as orquídeas possuem esse tipo de raiz.
 nódulos: surgem em muitas espécies de leguminosas, por infestação de bactérias fixadoras de nitrogênio
(Rhizobium e Bradyrhizobium). É uma relação simbiótica, pois a bactéria recebe abrigo e fornece nitrato para a
planta (converte nitrogênio atmosférico em nitrato, a forma que a planta consegue assimilar).
 plantas sem raízes: quase todas as Bromeliaceae (epífitas). Plantas epífitas são aquelas que vivem sobre
um substrato, geralmente outra planta; neste caso, há uma relação de inquilinismo, sem prejuízo para a planta
hospedeira. As epífitas desenvolveram adaptações para esse tipo de vida: as bromeliáceas, como a barba-develho (Tillandsia usneoides), absorvem água da chuva, neblina e mesmo umidade do ar, através de escamas
epidérmicas (altamente higroscópicas, passam a água para as células vivas existentes abaixo das mesmas). As
orquídeas desenvolveram o velame, uma epiderme multiestratificada que protege a planta contra perda d'água
e, ao mesmo tempo, retém passivamente (por difusão) a umidade que vem do meio externo.
10. ANATOMIA:
 raiz típica em estágio primário tem 3 sistemas de tecidos: revestimento (com pêlos absorventes), fundamental
(muitos espaços intercelulares, endoderme com estrias de caspary) e vascular (periciclo origina raízes laterais).
Crescimento secundário é característico da maioria das dicotiledôneas e todas as gimnospermas, as
monocotiledôneas podem ter variações adaptativas.
ESTRUTURA PRIMÁRIA
 Epiderme (sistema dérmico):
Em geral unisseriada.
Com pêlos radiculares (aumentam a superfície de absorção).
Fina cutícula  paredes devem ter pouca resistência à passagem da água e sais.
Raízes aéreas de orquidáceas possuem o velame  é uma epiderme múltipla formada por células
mortas, com parede celular espessa, cuja função é dar proteção mecânica ao córtex e reduzir a perda d’água.
 Córtex (sistema fundamental):
Região entre a epiderme e o cilindro vascular. Forma a maior parte do corpo primário em muitas raízes.
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Formado por células de parênquima, não tem cloroplastos, mas possui amido e muitos espaços
intercelulares.
Mantido nas monocotiledôneas. Nas gimnospermas e dicotiledôneas desaparece cedo (devido ao
crescimento secundário).
A camada mais interna é a endoderme, formada por células compactadas, sem espaços de ar. Possui
estrias de Caspary, um espessamento da parede celular primária com suberina e, às vezes, lignina. A
função das estrias de Caspary é desviar o fluxo do apoplasto para o simplasto. O espessamento
normalmente é em “U” (quando é na parede celular interna) ou “O” (quando é na parede celular externa
e interna).
Algumas raízes possuem uma camada especializada abaixo da epiderme, a exoderme, formada por
uma ou mais camadas e com parede celular suberizada ou lignificada. Ex. milho.
 Cilindro vascular (sistema vascular):
Formado pelos tecidos vasculares primários e pelo periciclo.
Periciclo: É composto por uma ou mais camadas de células não vasculares. Está entre a endoderme e
os tecidos vasculares. Constituído de parênquima, podendo ter também, esclerênquima. Origina as raízes
laterais, pode formar parte do câmbio e, em algumas raízes, o felogênio (nas plantas com crescimento
secundário).
Xilema primário  pode formar um maciço sólido com arcos que se dirigem em direção ao periciclo
(cilindro sólido) que é característico das DICOTILEDÔNEAS  o número de arcos varia  2 (raiz diarca), 3
(raiz triarca), 4 (raiz tetrarca) OU o xilema não se diferencia no centro da raiz, vai ter MEDULA (cilindro oco),
formada por parênquima ou esclerênquima e tem muitos arcos de xilema (raiz poliarca) (nas
MONOCOTILEDÔNEAS).
Maturação do xilema  exarca (centrípeta)  protoxilema (fora) e metaxilema (dentro).
Cordões de floema alternam-se com os arcos do xilema  disposição alterna.
Raízes laterais aparecem na zona de ramificação. São originadas do periciclo. No início do
desenvolvimento têm as mesmas regiões que a raiz principal. Com o desenvolvimento o primórdio aumenta de
tamanho e se projeta em direção ao córtex, secretando enzimas que digerem as células corticais ou afastando
mecanicamente as células que estão no caminho.
CRESCIMENTO SECUNDÁRIO





Ocorre na maioria das Dicotiledôneas e em todas as Gimnospermas. As Monocotiledôneas podem ter
variações adaptativas.
XILEMA E FLOEMA SECUNDÁRIOS surgem do CÂMBIO e a PERIDERME (com súber e feloderme)
surge do FELOGÊNIO.
O CÂMBIO é originado do PROCÂMBIO e do PERICICLO.
O FELOGÊNIO surge da REGIÃO DO CÓRTEX ou do PERICICLO.

2. MORFOANATOMIA DO CAULE
1. Importância: sustentação, condução de substâncias alimentares, alimentar (reservas, açúcar, amido),
industrial (borracha, corantes, resinas), comercial (madeira), medicinal (gengibre).
2. Características: corpo dividido em nós e entrenós. Presença de folhas e botões vegetativos. Geralmente os
caules são aclorofilados (exceto caules herbáceos) e em geral aéreos (exceto bulbos e rizomas), normalmente
têm geotropismo negativo e fototropismo positivo.
3. Funções: produção e sustentação de folhas, flores, ramos e frutos. Condução da seiva. Crescimento e
propagação vegetativa. Às vezes fazem fotossíntese e reserva de alimentos.
4. Origem: gêmula do embrião da semente  o meristema apical do caule produz novas células que formarão
o corpo primário da planta. O caule produz os primórdios foliares e de gemas que formarão as folhas e o
sistema caulinar lateral  fitômero.
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5. Definição: órgão vegetativo, geralmente aéreo, que produz e sustenta as folhas, as flores e os frutos, conduz
a seiva elaborada, armazena reservas e faz propagação vegetativa.
6. MORFOLOGIA EXTERNA:
- nó  região geralmente dilatada de onde saem as folhas.
- entrenó  região entre dois nós consecutivos.
- gema terminal  situada no ápice, contém escamas (pode haver gemas nuas - sem escamas), um ponto
vegetativo (região meristemática) e primórdios foliares que o recobrem. Pode produzir ramo folhoso ou flor e
promove o crescimento.
- gema lateral (axilar)  de constituição semelhante à anterior e que pode produzir ramo folhoso ou flor.
Situado na axila das folhas. Muitas vezes permanece dormente.
7. CLASSIFICAÇÃO DOS CAULES:
7.1. QUANTO AO AMBIENTE ONDE SE DESENVOLVEM (HABITAT):
 Aéreos ⇒ desenvolvem-se acima da superfície do solo.
1. Eretos: desenvolvimento quase vertical:
Tronco (arbustos e árvores): lenhoso, resistente, cilíndrico, ramificado. Ex. Magnólia.
Estipe (palmeiras): lenhoso, resistente, cilíndrico, longo. Em geral não é ramificado, com capitel de
folhas na extremidade. Raro de ocorrer entre as dicotiledôneas. Ex. Mamão, embaúba.
Haste (ervas e subarbustos): herbáceo ou fracamente lignificado. Pouco resistente. Ex. Botão-deouro.
Colmo (gramíneas): cilíndrico, com nós e entrenós bem marcantes. Podem ser cheios ou ocos. Ex.
Milho, cana-de-açúcar, bambu.
Escapo: o caule que sai do rizoma ou bulbo. Não é ramificado, sustenta flores na extremidade.
Ocorre nas plantas que têm caule muito reduzido ou subterrâneo (as folhas parecem sair direto do
solo). Ex. Margarida, falsa tiririca.
2. Rastejantes ⇒ apoiados e paralelos ao solo, com ou sem raízes. Ex. Abóbora.
3. Trepadores ⇒ sobem num suporte por meio de elementos de fixação, ou a ele se enroscam.
Fixação por raízes adventícias: hera. Fixação por gavinhas: chuchu, uva.
Volúveis ⇒ enroscam-se, mas sem auxílio de órgãos de fixação. Ex. Madressilva.
 Subterrâneos ⇒ desenvolvem-se abaixo da superfície do solo:
1. Rizoma (gengibre, bambu, banana, espada de são jorge) ⇒ em geral tem desenvolvimento horizontal. De
espaço em espaço emite brotos aéreos folhosos e floríferos, com nós, entrenós, gemas e escamas, podendo
emitir raízes.
Obs. Na bananeira o chamado “caule aéreo” é o pseudocaule formado pelas bainhas das folhas que se
originam do rizoma.
2. Tubérculo (batatinha) ⇒ em geral ovóide, apresentando gemas (chamados de olhos). Apresenta reserva
nutritiva. Pode ser aéreo (cará).
3. Bulbo (cebola, alho) ⇒ formado por um eixo cônico que constitui o prato (o caule propriamente dito), com
gemas rodeadas por catáfilos (que são folhas modificadas). Em geral com acúmulo de reservas, na base têm
raízes fasciculadas.
Obs. Pseudobulbo ⇒ dilatação bulbosa das bases caulinares e foliares adjacentes. Ex. Orquídeas.
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 Aquáticos ⇒ desenvolvem-se em meio líquido. Apresentam parênquima aerífero.
7.2. QUANTO À RAMIFICAÇÃO:
 Indivisos ⇒ não ramificados. Ex. Estipe.
 Ramificados ⇒ com ramos laterais. Maioria dos caules. Tipos de ramificação:
-

Sistema monopodial ⇒ gema terminal persistente. Predomina o eixo principal sobre os ramos laterais
que surgem abaixo da extremidade. O eixo principal é constituído pelos tecidos formados pela mesma
gema terminal. Ex. Araucária, Pinheiro.

-

Sistema simpodial ⇒ gema terminal tem curta duração e é substituída por uma lateral que passa a ser
a principal, logo esta é substituída por outra lateral e assim por diante. O eixo principal da planta é
formado por tecidos originados das diversas gemas que se substituíram paulatinamente. Ex. Árvores
em geral.
7.3. QUANTO AO DESENVOLVIMENTO:

 erva ⇒ pouco desenvolvida. Pouca ou nenhuma lignificação (pouca consistência). Ex. Crista-de-galo, botãode-ouro.
 subarbusto ⇒ arbusto pequeno, tem até 1 m de altura. A base é lenhosa e o resto é herbáceo. Possui
ramos tenros.
 arbusto ⇒ tamanho inferior a 5 m. Resistente e lenhoso inferiormente e tenro e suculento na parte superior,
sem um tronco predominante, porque ramifica a partir da base.
 árvore ⇒ grande tamanho (> que 5 m). Tronco nítido e sem ramos na parte inferior. A parte ramificada é a
copa.
 liana ⇒ cipó trepador. Ex. Cipó-de-são-joão.
7.4. QUANTO À CONSISTÊNCIA:
 herbáceo ⇒ com aspecto de erva. Não lignificado. Ex. Botão-de-ouro.
 sublenhoso ⇒ base lignificada e ápice não (tenro). Ex. Crista-de-galo.
 lenhoso ⇒ consistente e resistente. Com considerável crescimento em diâmetros transversais. Ex. Árvores.
8. ADAPTAÇÕES:
São modificações dos caules normais, muitas vezes surgem como conseqüência da função exercida ou devido
à influência do meio físico.
- cladódios e filocladódios: caules carnudos, verdes, achatados ou laminares, lembram folhas que
estão ausentes ou são rudimentares. Ex. Cactos.
- espinhos: são órgãos caulinares, endurecidos e pontiagudos. Ex. Limão e laranja.
- acúleos: são tricomas rígidos e pontudos, de origem epidérmica, ao contrário dos espinhos que são
lignificados e c/ tecido vascular. Ex. Roseira.
- gavinhas: são ramos filamentosos. Em geral aparecem nas axilas das folhas. Aptos a trepar e
enroscar-se em torno de um suporte. Ex. Maracujá, uva.
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9. ANATOMIA DO CAULE - ESTRUTURA PRIMÁRIA:
9.1. SISTEMA DÉRMICO (EPIDERME):





Normalmente uniestratificado.
Com estômatos e tricomas.
Presença de cutícula.
Tecido vivo que pode ter atividade mitótica.
9.2. SISTEMA FUNDAMENTAL:
CÓRTEX:

 Interno à epiderme.
 Pode apresentar exoderme na camada mais externa (em muitas espécies não é diferenciada das
demais camadas corticais).
 Parênquima (usualmente com cloroplastos, pelo menos no início do desenvolvimento).
 Às vezes apresenta tecido de sustentação na forma de colênquima (aparece em cordões ou
camadas mais ou menos contínuas) ou de esclerênquima (especialmente em gramíneas).
 Podem aparecer idioblastos, contendo cristais, sílica...
 Forma camadas compactadas. Nas plantas aquáticas com aerênquima para flutuação e respiração.
Nas plantas com caules suculentos, como em muitas Cactaceae contém parênquima aqüífero.
 A endoderme é pouco diferenciada (diferente das raízes) e delimita a região cortical do cilindro
vascular. Nos caules jovens ela pode ter muito amido formando uma camada amilífera.
MEDULA:
 Formada por parênquima, que pode ter cloroplastos, idioblastos e laticíferos.
 A parte central da medula pode ser destruída durante o crescimento formando os caules fistulosos.
9.3. SISTEMA VASCULAR:
 Normalmente aparece como um cilindro entre o córtex e a medula. Pode ser contínuo ou separado
por parênquima interfascicular e forma os feixes vasculares.
 Periciclo: camada ou camadas mais externas do sistema vascular. Na maioria das espécies é
formado por células parenquimáticas. Como na endoderme do caule, é difícil separá-lo das demais camadas.
Nas plantas com crescimento secundário vai originar o câmbio. Também forma raízes adventícias originadas a
partir do caule.
 O Xilema e o floema têm disposição colateral, sendo o floema mais externo.
 Pode aparecer floema externo e interno ao xilema, daí o feixe é chamado bicolateral. Ocorre em
alguns grupos, como Solanaceae e Cucurbitaceae.
 Quando o xilema envolve o floema o feixe é chamado feixe anfivasal. Quando o floema envolve o
xilema o feixe é anficrival.
 O xilema tem maturação centrífuga (xilema endarco), quer dizer, o protoxilema, primeiro elemento
do xilema a se formar, forma-se para dentro.
Tipos básicos de organização primária
 Disposição sifonostélica (em coníferas e dicotiledôneas): o sistema vascular é mais ou menos contínuo no
meio do tecido fundamental (córtex e a medula), a região interfascicular (ou raio medular) é estreita.
 Disposição eustélica (em alfafa, sabugueiro, ranúnculo): os tecidos vasculares primários formam feixes ao
redor da medula e a região interfascicular é ampla.
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 Disposição atactostélica (em monocotiledôneas e algumas dicotiledôneas herbáceas): os feixes vasculares
formam mais que um anel de feixes e estão dispersos em meio ao tecido fundamental.
10. ANATOMIA DO CAULE - CRESCIMENTO SECUNDÁRIO:
 Na maioria das Dicotiledôneas e em todas as Gimnospermas, vai haver crescimento em espessura em
regiões onde não há mais alongamento, o chamado CRESCIMENTO SECUNDÁRIO.
 Os responsáveis pelo crescimento secundário são os meristemas laterais (ou secundários):
O Câmbio origina o xilema e o floema secundários, que formarão um cilindro contínuo.
O Felogênio (câmbio da casca) origina a periderme ⇒ formada pelo súber (células mortas, formando
um tecido impermeável à água e gases), pela feloderme (células parenquimáticas vivas) e pelo meristema.
 Nas Gimnospermas, os elementos condutores são exclusivamente os TRAQUEÍDES (imperfurados). A
atividade cambial é comumente periódica, especialmente em regiões temperadas. Nas Dicotiledôneas, os
elementos condutores podem ser TRAQUEÍDES e ELEMENTOS DE VASO.
 Algumas Monocotiledôneas podem apresentar crescimento secundário. Por exemplo, em Cordyline, que
apresenta um meristema de espessamento secundário. Outras formam periderme típica, ou mesmo têm súber
estratificado.

3. MORFOANATOMIA DA FOLHA:
 Importância: metabolismo da planta, purificação do ar, medicinal, alimentar, industrial e adubação.
 Funções: realizar a fotossíntese (forma achatada favorável à exposição solar e captação da luz), a
respiração e transpiração (estômatos), condução e distribuição da seiva (possui nervuras com células
especializadas para o transporte).
 Origem: gêmula (região do meristema apical do caule) do embrião da semente. Tem origem exógena, como
expansões laterais do caule.
 Definição: expansão lateral e laminar do caule, de simetria bilateral e crescimento limitado. Tem coloração
verde, é um órgão vegetativo com gemas nas axilas e importantes funções metabólicas.
 MORFOLOGIA EXTERNA:
Limbo (ou lâmina foliar): parte laminar e bilateral.
Pecíolo (ou pedúnculo da folha): haste que sustenta o limbo.
Bainha: porção basal alargada, que abraça o caule (sua presença é comum entre as monocotiledôneas) ou
Estípulas: são dois apêndices que se formam dos lados da base foliar, aparecem na maioria das
dicotiledôneas.
1. NOMENCLATURA FOLIAR:
 Folha incompleta: quando falta uma das 3 partes constituintes. Ocorre mais entre as monocotiledôneas, que
muitas vezes têm bainha e limbo e não têm pecíolo.
 Folha peciolada: quando tem pecíolo. Ex. Abóbora.
 Folha séssil: é aquela sem pecíolo. Ex. Espada-de-São-Jorge.
 Folha amplexicaule: quando a base do limbo abraça o caule. Ex. Serralha.
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 Folha perfoliada: quando as duas metades da base do limbo desenvolvem-se circundando o caule e este
parece atravessar o limbo.
 Folhas adunadas: são folhas opostas, sésseis, soldadas pela base. Aparentam ser perfuradas pelo caule.
Ex. Barbasco.
 Folhas fenestradas: têm limbo com perfurações. Ex. Costela-de-adão.
 Folhas invaginantes: com uma bainha envolvendo o caule em grande extensão. Ex. Gramineae.
 Filódio: pecíolo achatado e dilatado, semelhante ao limbo, que, em geral, é ausente. Ex. Acacia.
 Pecíolo alado: com expansões foliáceas laterais. Ex. Laranjeira.
 Peciólulo: pecíolo dos folíolos das folhas compostas.
 Pseudocaule: falso caule, formado de restos das bainhas foliares densamente superpostos. Ex. Bananeira.
 Pulvino: porção espessada da base foliar que provoca movimentos de curvatura. Ex. Sensitiva, carrapicho.
 Heterofilia: polimorfismo das folhas normais. Ex. Eucalipto.
2. ESTRUTURA DO LIMBO:
 Quanto às faces:
 Superior, ventral ou adaxial.
 Inferior, dorsal ou abaxial.
 Quanto à nervação:
Uninérveas: com uma nervura.
Paralelinérveas: com nervuras secundárias paralelas à principal, quando ela existe.
Peninérveas: com nervuras secundárias ao longo da principal.
Palminérveas ou digitinérveas: com nervuras saindo todas do mesmo ponto e divergindo em várias direções.
Curvinérveas: com nervuras secundárias curvas, em relação à principal (saem todas de um ponto e se
encontram na outra extremidade).
Peltinérveas: são as nervuras das folhas peltadas. As nervuras irradiam do pecíolo que se insere no centro ou
próximo do limbo, na sua face dorsal.
 Quanto à consistência:
Carnosa ou suculenta: com reserva de água. Ex. Crassulaceae.
Coriácea: semelhante a couro. Ex. Abacateiro.
Herbácea: consistência de erva.
Membranácea: consistência de membrana, sutil e flexível.
 Quanto à superfície:
Glabra: sem pêlos.
Pilosa: com pêlos.
Lisa: sem acidentes.
Rugosa: enrugada.
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 Quanto à forma do limbo:
Acicular: forma de agulha, longa, fina e pontiaguda.
Cordiforme: forma de coração, base mais larga. Lobos arredondados.
Deltóide: triangular.
Elíptica: forma de elipse. Mais larga no meio.
Escamiforme: forma e aspecto de escama.
Espatulada: forma de espátula. Ápice mais largo.
Falciforme: forma de foice. Plana e encurvada.
Lanceolada: forma de lança. Mais larga no meio ou perto da base, estreita-se nas extremidades.
Linear: estreita e comprida, bordos paralelos ou quase.
Oblonga: mais longa que larga. Bordos quase paralelos.
Ovada: forma de ovo. Mais larga perto da base.
Obovada: ovada invertida.
Orbicular: mais ou menos circular.
Peltada: Com pecíolo inserido no meio do limbo ou próximo.
Reniforme: forma de rim. Mais larga que longa.
Sagitada: forma de seta.
 Quanto ao bordo (margem):
Aculeado: com pontas agudas e rígidas na margem do limbo.
Crenado: com dentes obtusos ou arredondados.
Dentado: com dentes regulares não inclinados.
Inteiro: liso, sem deformações ou divisões.
Ondulado: com ligeiras ondulações.
Serrado: dentes como os da serra, inclinados para o ápice.
Serrilhado: serrado, com dentes diminutos.
Sinuoso: com ondulações mais profundas.
Lobado: limbo dividido em lobos mais ou menos arredondados.
Fendido: recortes chegam próximo do limbo.
Partido: recortes alcançam além da metade do limbo, sem alcançar a nervura mediana.
 Quanto ao ápice:
Acuminado: limbo estreita-se para o ápice e termina em ponta, bastante agudo.
Agudo: termina em ângulo agudo.
Cuspidado: termina em ponta fina.
Emarginado: termina com reentrância pouco profunda.
Mucronado: termina subitamente em ponta curta, dura e isolada.
Obtuso: termina em ângulo obtuso.
Retuso: ápice truncado e ligeiramente emarginado.
Truncado: ápice parece ter sido cortado transversalmente.
 Quanto à divisão do limbo:
Folha simples: com limbo único, não dividido em folíolos.
Folha composta: limbo dividido em folíolos: unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada. Pode ser:
Penada: quando os folíolos saem dos dois lados, em toda extensão do pecíolo principal. Pode ser:
paripenada (termina em número par) ou imparipenada (termina em número ímpar).
Palmada ou digitada: com três ou mais folíolos saindo do ápice do pecíolo.
Folha recomposta: com folíolos compostos, são folhas duplamente compostas. Ex. Mimosas.
 Filotaxia:
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Representa a disposição das folhas no caule. Tipos:
Alternas: tem uma folha por nó.
Opostas: com um par de folhas em cada nó.
Verticiladas: com três ou mais folhas em cada nó.
Rosuladas ou rosetadas: as folhas da base ou do ápice do caule estão muito juntas por ocorrerem em
entrenós muito curtos, dando a impressão de que todas estão no mesmo nó, dando um aspecto de roseta.
Fasciculadas: com três ou mais folhas, num mesmo ponto do nó, reunidas em feixes. Ex. Pinus.
 Folhas reduzidas:
São aquelas que, comparadas com as folhas normais, têm grau menor de organização. São:
 Cotilédones: são as primeiras folha do embrião. Podem acumular reservas, como no feijão.
 Catafilos: são modificações da base da folha (da parte inferior). Entre os cotilédones e as folhas
propriamente ditas. Em geral são aclorofilados, simples, escamiformes. Protegem as gemas. Acumulam
substância nutritiva. Ex: Gladiolus.
 Hipsofilos: são folhas reduzidas, que aparecem entre as folhas e as flores na parte superior da planta,
especialmente as brácteas e bractéolas.
 Estípulas: cada um dos dois apêndices, que se formam de cada lado da base foliar.
 Estipelas/estipélulas: são as estípulas dos folíolos.
 Lígula: apêndice, quase sempre membranoso, normalmente entre o limbo e a bainha. Ex. Gramineae.
 Ócrea: conjunto de duas estípulas axilares membranosas, circundam o caule como uma bainha e
ultrapassam o ponto aparente de inserção da folha.


Folhas modificadas:

São modificações das folhas normais, muitas vezes devido à função que exercem ou à influência do meio
externo.
 Gavinhas: são órgãos filamentosos. Prendem a planta num suporte, enrolando-se nele. Ex. os folíolos da
ervilha que são transformados em gavinhas. Podem ser modificações radiculares e caulinares também.
 Espinhos: folhas ou partes foliares espinhosas, endurecidas e pontiagudas. Apresentam tecido vascular.
 Folhas das plantas carnívoras e insetívoras: com formas especializadas para captura de insetos e outros
organismos, como tricomas que produzem mucilagem para capturar insetos ou enzimas proteolíticas que
digerem os insetos.
ANATOMIA DA FOLHA:
 Há total identidade dos tecidos do caule e da folha, sendo que o mesofilo da folha nada mais é do que o
córtex do caule, modificado p/ desempenhar nela, a função de síntese de substâncias orgânicas.
 A primeira folha que aparece na planta é a COTILEDONAR. A que aparece no nó subseqüente é o EOFILO.
As folhas definitivas, especializadas na fotossíntese são os NOMOFILOS. Na axila de cada nomofilo há uma
gema. Se a gema é floral, a folha é o HIPSOFILO (BRÁCTEA).
 A folha tem três sistemas de tecidos: dérmico (epiderme), fundamental (mesofilo da folha e córtex da
nervura mediana e do pecíolo) e vascular (tecidos vasculares das nervuras).
 PECÍOLO:
Parte da folha que mais se aproxima, em estrutura, do caule que lhe deu origem.
Com epiderme, córtex e sistema vascular.
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 LÂMINA FOLIAR:
 EPIDERME:
 Mesmo a folha tendo duas superfícies, a adaxial e a abaxial, a epiderme é contínua e única em toda a sua
extensão.
 Função: revestimento e sustentação.
 Apresenta anexos epidérmicos (estômatos e tricomas) e cutícula.
 Pode ter idioblastos.
 É formada por uma ou mais camadas de células (Exemplo de epiderme multisseriada  Ficus).
 Sob a epiderme pode aparecer uma hipoderme aqüífera (Ex. Vellozia).
 MESOFILO:
 Formado por todos tecidos que aparecem entre a epiderme e o sistema vascular.
 Com as células de parênquima fotossintetizante, que apresenta muitos cloroplastos. O parênquima
clorofiliano pode ser:
- HOMOGÊNEO ou REGULAR.
- HETEROGÊNEO, dividido em parênquima paliçádico e lacunoso:
Paliçádico  possui células alongadas. Em seção transversal aparece na forma de barras dispostas
em fileiras. É o que apresenta a maioria dos cloroplastos. Com espaços intercelulares reduzidos. Em geral está
do lado adaxial da folha (em Alstroemeria o pecíolo sofre torção e há inversão da posição do parênquima
paliçádico). Nas xerófitas é comum aparecer nas duas superfícies.
Esponjoso ou lacunoso  apresenta células com formatos variados (isodiamétricas, alongadas, com
projeções braciformes), com muitos espaços intercelulares (do tipo lacunas).
- PLICADO: no Pinus. Com células com maior área superficial, a fim de absorver melhor a energia solar.
 Nomenclatura foliar  a folha que apresenta o parênquima heterogêneo (dividido em paliçádico e lacunoso)
é chamada folha dorsiventral ou bifacial. Aquela que tem parênquima paliçádico nas duas superfícies é a
folha isobilateral. Aquela que tem somente parênquima clorofiliano paliçádico tem mesofilo isolateral ou
unilateral. A folha que não tem distinção de tipos de parênquima tem mesofilo uniforme/homogêneo.
 SISTEMA VASCULAR:
 Formado pelo xilema e floema primários e pelo periciclo (que aparece geralmente na forma de fibras).
 Os feixes vasculares são colaterais (xilema para cima e floema para baixo) ou bicolaterais, como no caule da
planta.
 Apresenta colênquima e/ou esclerênquima.
 Podem aparecer inclusões celulares (amido, óleos, cristais) e teciduais (glândulas, células mucilaginosas,
canais secretores).
 TIPOS DE NERVURAS DAS FOLHAS:
- MONOCOTILEDÔNEAS  tecidos vasculares apresentam dimensões semelhantes, as nervuras são
paralelas.
- DICOTILEDÔNEAS  apresentam uma nervura principal contínua com o pecíolo, podendo
apresentar ramificações secundárias, a nervação é chamada venação reticulada.
- GIMNOSPERMAS  apresentam folhas com uma única nervura, são as folhas uninérveas.
 ADAPTAÇÕES FOLIARES:
As folhas apresentam grande variedade de estrutura, dependendo, principalmente, da disponibilidade
de água. Assim, as Angiospermas são classificadas como:
 XERÓFITAS: são as plantas adaptadas a ambientes com falta de água por longos períodos. As
Gimnospermas, sempre verdes e perenifoliadas, têm caracteres xeromorfos que as protegem do excesso de
frio.
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Os caracteres xerofíticos são:
- Folhas pequenas e compactas. Espessas e coriáceas.
- Células de menor tamanho. Parede celular e cutícula mais espessas.
- Maior densidade do sistema vascular e dos estômatos. Estes, muitas vezes aparecem em sulcos. É
comum aparecerem nas duas superfícies (devido a sua alta eficiência).
- Maior quantidade de parênquima paliçádico (pode ser o único a aparecer). Muitas vezes aparece
formando mais de uma camada de células.
- É comum a presença de tecido armazenador de água (na forma de parênquima aqüífero ou
hipoderme).
- Grande densidade de tricomas.
 MESÓFITAS: são as que requerem grande quantidade de umidade no solo e atmosfera
relativamente úmida.
Os caracteres mesofíticos são:
- Folha dorsiventral (presença de parênquima paliçádico e esponjoso).
- Em geral têm estômatos só na face abaxial.
 HIDRÓFITAS: aquelas que dependem de muita água, crescendo completa ou parcialmente nela.
Os caracteres hidrofíticos são:
- Redução dos tecidos de sustentação e vasculares (principalmente do xilema).
- Presença de grandes espaços intercelulares e diafragmas.
- Epiderme com parede celular e cutícula delgadas. A epiderme pode tomar parte na absorção de
nutrientes.
- Na epiderme abaxial podem aparecer hidropótios, estruturas secretoras que absorvem e eliminam
sais.
- Se há folhas submersas, as mesmas são muito divididas e bem finas. O mesofilo aparece com poucas
camadas de células e normalmente não é dividido em parênquima paliçádico e lacunoso. Estômatos estão
ausentes.
- Se há folhas flutuantes, a lâmina foliar é inteira e mais espessa. Com estômatos na face adaxial.

4. MORFOANATOMIA DA FLOR:
 Definição: eixo com folhas modificadas que, em conjunto, constituem o aparelho reprodutor sexual das
fanerógamas.
 origem: modificação foliar progressiva.
 função: reprodução sexual.
 importância: reprodução sexual, classificação das plantas (taxonomia), industrial, medicinal, ornamental.
1. MORFOLOGIA FLORAL:
Partes constituintes:
Brácteas: folhas modificadas, localizadas próximas aos verticilos florais.
Pedúnculo: eixo de sustentação da flor.
Receptáculo: porção dilatada da extremidade do pedúnculo, onde se inserem os verticilos florais.
Verticilos florais:
1. Externos ou protetores (perianto):
- cálice: conjunto de sépalas.
- corola: conjunto de pétalas.
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SÉPALAS e PÉTALAS semelhantes às folhas quanto à estrutura interna, apresentando parênquima
fundamental, sistema vascular, epiderme (com tricomas e estômatos). Células com cristais, laticíferos e
idioblastos.
2. Internos ou reprodutores:
- androceu: conjunto de estames.
- gineceu: conjunto de carpelos.
Nomenclatura floral:
 quanto ao pedúnculo:
pedunculada: com pedúnculo. Ex. Lírio.
séssil: sem pedúnculo.
 quanto à disposição das peças florais:
cíclica: peças florais dispostas em círculos concêntricos no receptáculo, formando verticilos. Ex.
Angiospermas.
acíclica: peças florais em espiral, em torno do receptáculo. Ex. Gimnospermas.
 quanto ao número de peças do perianto:
aperiantada, aclamídea: sem os 2 verticilos protetores. Ex. Pimenta-do-reino.
monoperiantada, monoclamídea: ausência de 1 deles. Ex. Mamona.
diperiantada, diclamídea: com cálice e corola. Ex. Lírio.
 quanto à homogeneidade do perianto:
homoclamídea: sépalas e pétalas iguais em número, cor e forma. Formam as tépalas. Ex. Lírio.
heteroclamídea: sépalas e pétalas diferentes entre si. Ex. Brinco de princesa.
 quanto ao sexo:
unissexual feminina: sem androceu. Ex. Mamona.
unissexual masculina: sem gineceu. Ex. Mamona.
Hermafrodita/perfeita: tem os dois sexos na mesma flor. Ex. Lírio.
estéril/neutra: sem os 2 sexos. Ex. margarida.
 quanto ao número de estames em relação ao de pétalas:
oligostêmone: menos estames que pétalas. Ex. Cardeal.
isostêmone: número de estames igual ao de pétalas. Ex. Café.
diplostêmone: tem o dobro de estames que pétalas. Ex. Lírio.
polistêmone: mais estames que pétalas. Ex. Goiaba.
 quanto à posição relativa do gineceu:
hipógina: receptáculo plano a convexo, demais verticilos abaixo do gineceu, ovário súpero. Ex. tabaco.
perígina: receptáculo escavado livre ou às vezes concrescente até a metade do ovário; demais
verticilos em torno do gineceu, ovário súpero ou semi-ínfero. Ex. quaresmeira.
epígina: receptáculo escavado concrescente c/ todo o ovário, demais verticilos acima do gineceu,
ovário ínfero. Ex. Fuchsia.
Tipos de brácteas:
 férteis: com flores nas axilas. Ex. Três-marias.
 vazias (estéreis ou não-férteis): sem flores nas axilas.
 calículo (epicálice): conjunto de brácteas dispostas em círculo, na base do cálice, dando a impressão de um
cálice suplementar. Ex. Brinco-de-princesa.
 cúpula: brácteas endurecidas persistentes na base de alguns frutos. Ex. Carvalho.
 espata: bráctea desenvolvida, protegendo uma inflorescência. Ex. Banana-macaco.
 glumas: 2 brácteas estéreis q protegem a espiguilha, que é a inflorescência das gramíneas.
 invólucro: conjunto de brácteas próximo à flor ou à inflorescência, que as rodeia em maior ou menor grau.
Ex. Salsa.
 periclínio: conjunto de brácteas que circundam a inflorescência em capítulo. Ex. Margarida.
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A) Cálice:
 quanto à cor: em geral verde. Quando é da mesma cor que a corola, é chamado petalóide (ex. lírio).
 quanto à soldadura das sépalas:
gamossépalo: sépalas soldadas entre si. Ex. Cardeal.
dialissépalo: sépalas livres ou isoladas. Ex. Couve.
 quanto ao número de sépalas:
trímero: três ou múltiplos. Ex. Monocotiledôneas.
tetrâmero ou pentâmero: 4 ou 5 ou múltiplos. Ex. Dicotiledôneas.
 quanto à duração:
caduco: cai antes da flor ser fecundada.
persistente: persiste no fruto. Ex. Laranja.
marcescente: persistente, porém, murcha. Ex. Goiaba.
decíduo: cai logo após a corola.
acrescente: persistente e desenvolve-se e cerca o fruto.
 quanto à simetria:
actinomorfo ou radial: com vários planos de simetria.
zigomorfo ou bilateral: um só plano de simetria.
assimétrico: sem plano de simetria.
B) Corola:
 quanto à cor: branca ou colorida. Quando é verde, é chamada sepalóide.
 quanto à soldadura das pétalas:
gamopétala: pétalas soldadas. Ex. Cardeal.
dialipétala: pétalas livres. Ex. couve.
 quanto ao número de pétalas:
trímera: três ou múltiplos. Ex. Monocotiledôneas.
tetrâmera ou pentâmera: 4 ou 5 ou múltiplos. Ex. Dicotiledôneas.
 quanto à simetria:
actinomorfa/radial: com vários planos de simetria. Ex. rosa.
zigomorfa/bilateral: um só plano de simetria. Ex. ervilha.
Assimétrica: sem simetria.
C) Androceu:
Morfologia do estame:
Filete: haste em geral filamentosa, com antera no ápice. Na maioria dos filetes há um feixe vascular com xilema
na porção central. Epiderme cutinizada, com finos tricomas ou papilas em algumas espécies. Apresenta
estômatos e parênquima fundamental. Pode estar ausente.
Conectivo: tecido que une as tecas da antera.
Antera: porção dilatada, em geral com duas tecas.
Tecas: cada uma tem duas urnas, os sacos polínicos. Neles estão os microsporângios (androsporângios), onde
se formam os grãos de pólen.
Alguns estames podem se modificar em NECTÁRIOS para atrair insetos (daí são estames estéreis).
 quanto ao tamanho relativo dos estames:
heterodínamo: estames de tamanhos diferentes.
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didínamo: 4 estames: dois maiores e dois menores.
tetradínamo: 6 estames: quatro maiores e dois menores.
 quanto à soldadura dos estames:
dialistêmone: livres entre si.
gamostêmone: soldados entre si, formando adelfia.
sinfisandro: totalmente soldados em um só corpo.
 quanto à soldadura dos filetes (adelfia):
monadelfo: soldados em maior ou menor extensão em um feixe, formando um tubo.
diadelfo: soldados em dois feixes ou um feixe e um estame livre.
triadelfo: soldados em três feixes.
poliadelfo: soldados em mais de três feixes.
Antera:
 quanto à sua inserção no filete:
apicefixa: filete insere-se no ápice da antera.
dorsifixa: filete insere-se na região dorsal da antera.
basifixa: filete insere-se na base da antera.
 tipos de deiscência:
longitudinal: fenda longitudinal em cada teca. Mais comum.
valvar: pequenas valvas.
poricida: poros apicais.
 posição de acordo com a deiscência:
introrsa: abertura da antera voltada para o eixo da flor (para dentro).
extrorsa: abertura voltada para fora.
 quanto ao número de tecas:
monoteca:
diteca:
tetrateca:
Pólen:
Corpúsculo que dará origem aos gametas masculinos. Localizado nos sacos polínicos das tecas. Tem forma
variável, em geral arredondada ou ovóide. Possui duas membranas, a externa (exina) é ornamentada e a
interna (intina).
D) Gineceu:
Morfologia do pistilo:
Ovário: base dilatada, com um ou mais lóculos, onde estão os óvulos.
Estilete: parte tubular, em continuação ao ovário, por onde passa o tubo polínico. Ovário e estilete têm
epiderme externa cuticularizada (pode ter estômatos) e parênquima com feixes vasculares.
Estigma: parte superior que recebe o pólen. Tecido glandular com papilas que secretam substâncias, é o meio
adequado para a germinação do pólen, estimulando o desenvolvimento do tubo polínico.
 quanto à soldadura dos carpelos:
dialicarpelar: carpelos livres formando outros tantos pistilos.
gamocarpelar: carpelos concrescentes entre si, formando 1 pistilo.
 quanto ao número de carpelos: unicarpelar; bicarpelar; tricarpelar e pluricarpelar.
Estilete:
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 quanto à inserção:
terminal: sai do ápice do ovário.
lateral: sai lateralmente ao ovário.
ginobásico: sai da base do ovário.
Estigma:
 quanto à divisão: indiviso (único) ou ramificado (com divisões: bífido, bigloboso).
Ovário:
 quanto ao número de lóculos:
unilocular: 1 lóculo, de 1 carpelo ou mais.
bilocular: 2 lóculos.
trilocular: 3 lóculos.
plurilocular: mais de 3.
 quanto à posição:
súpero: ovário livre, demais verticilos abaixo.
ínfero: ovário aderente ao receptáculo, demais verticilos acima.
semi-ínfero: ovário semi-aderente ao receptáculo, demais verticilos em torno do gineceu.
Óvulo:
Corpúsculo onde se forma o gameta feminino, após a fecundação transforma-se em semente.
Morfologia:
Funículo: cordão que liga o óvulo à placenta.
Hilo: inserção do funículo ao óvulo.
Integumentos: em geral são dois, a primina e a secundina, que envolvem o nucelo, deixando entre si uma
abertura, a micrópila.
Nucelo: tecido sem vasos. Sua base unida aos tegumentos é a calaza (tem função nutritiva). No seu interior
está o saco embrionário com oito células: 1 oosfera (gameta feminino), 2 sinérgides, 3 antípodas e 2 núcleos
polares.
Micrópila: abertura em canal que dá passagem ao tubo polínico. Parênquima e tecido vascular mais ou menos
desenvolvido.
Inflorescência:
 As flores podem aparecer isoladas ou em inflorescências.
 definição: inflorescência é a disposição dos ramos florais e das flores sobre eles.
 Classificação quanto à posição:
axilares: na axila das folhas.
terminais: no fim do ramo.
 quanto ao número:
unifloras: uma flor na extremidade do pedúnculo. Ex. Brinco-de-princesa.
plurifloras: várias flores no mesmo pedúnculo. Ex. Uva.
 tipos:
indefinida, racimosa, centrípeta ou monopodial  quando as flores se abrem de baixo para cima ou
da periferia para o centro.
definida, cimosa, centrífuga ou simpodial  quando o extremo do eixo principal, cessando seu
crescimento termina numa flor que é a primeira a abrir-se, o mesmo ocorrendo com os eixos secundários, ou
quando as flores se abrem do centro para a periferia.
 Indefinidas ou racimosas:
cacho: flores situadas em pedicelos, saindo de diversos níveis do pedúnculo principal e atingindo
diferentes alturas. Ex. Couve.
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corimbo: flores situadas em pedicelos saindo de vários níveis do pedúnculo principal e atingindo todas
a mesma altura. Ex. espatódea.
espiga: flores sésseis, situadas em diversas alturas sobre um pedúnculo principal. Ex. Milho.
espádice: variação de espiga, em que o eixo principal é carnoso, as flores em geral são unissexuais e
o conjunto é envolvido por uma grande bráctea. Ex. Banana-macaco.
amento: variação de espiga, em que o eixo principal em geral é flexível e pendente e em geral tem
flores unissexuais. Ex. Castanheira.
umbela: flores em pedicelos que saem do mesmo ponto do ápice do pedúnculo principal, atingindo
altura aproximadamente igual.
capítulo: pedúnculo se alarga na extremidade superior, formando um receptáculo, onde se insere um
conjunto de flores, rodeado por um conjunto de brácteas. Ex. Compositae.
 Definidas ou cimosas:
Monocásio: quando, abaixo do eixo principal terminado por uma flor, forma-se um só eixo secundário
lateral, também terminado por flor e assim sucessivamente.
Escorpióide: quando os eixos secundários saem sempre do mesmo lado. Ex. miosótis.
Helicóide: quando os eixos secundários saem de um lado e de outro, sucessivamente. Ex. lírio.
Dicásio: sob a flor terminal do eixo principal, partem dois secundários opostos, também terminados por
flor. Ex. Begônia.
Pleiocásio: o eixo principal termina por flor, do qual partem vários secundários, também terminados por
flor.
Prefloração:
Definição: é a disposição das peças florais (sépalas, pétalas) no botão, antes da antese.
Diagrama floral:
Definição: é representação esquemática de um corte transversal do botão floral, projetada num plano e
representando o número, a disposição das peças e a simetria floral.
Fórmula floral:
Definição: é a representação floral por meio de letras, números e símbolos.
Representação:
K ou S = cálice ou sépalas.
C ou P = corola ou pétalas.
A ou E = androceu ou estames.

G ou C = gineceu ou carpelos.
P ou T = perigônio ou tépalas.

5. MORFOANATOMIA DA SEMENTE:
 SEMENTE é o termo usado para designar um esporófito jovem (embrião), um tecido de reserva alimentar
(endosperma) e um envoltório protetor (tegumento).
 É o resultado da fecundação da oosfera contida no óvulo.
 É a unidade reprodutiva das espermatófitas.
 Função: dispersão e sobrevivência das espécies. Usada como alimento, na indústria de medicamentos.
 Definição: óvulo fecundado e desenvolvido, contendo o embrião, com ou sem reservas nutritivas, protegido
pelo tegumento. Nas Angiospermas, do ovário amadurecido, surge o fruto, responsável pela proteção. As
Gimnospermas têm “semente nua”, os óvulos e as sementes não são encerrados no interior de um carpelo,
nascem expostos sobre esporófilos, escamas ou estrutura equivalente.
ESTRUTURA DA SEMENTE:
 Com a polinização, o grão de pólen chega ao estigma. O tubo polínico é produzido após a germinação do
grão de pólen sobre o estigma receptivo, é ele o veículo de transporte dos dois gametas masculinos haplóides
até o óvulo. Os gametas migram para seu interior junto com a célula vegetativa que vai nutrindo-os. Os gametas
masculinos penetram pela micrópila. Nas Angiospermas, há dupla fecundação, ou seja, fusão de:
1 GAMETA MASCULINO + GAMETA FEMININO (OOSFERA)  ZIGOTO  EMBRIÃO
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1 GAMETA MASCULINO + 2 NÚCLEOS POLARES  ENDOSPERMA
EMBRIÃO:
 Apresenta um eixo HIPOCÓTILO-RADICULAR (o CAULÍCULO), que é a porção caulinar, abaixo da inserção
dos cotilédones, pode acima dos cotilédones ocorrer também uma porção caulinar, chamada de epicótilo (é o
primeiro entrenó), tem um rudimento de raiz (a RADÍCULA) e 1 ou 2 folhas modificadas, as primeiras folhas
(COTILÉDONES).
 O embrião pode ter:
1 cotilédone: caracteriza as Monocotiledôneas;
2 cotilédones: caracteriza as Dicotiledôneas;
vários cotilédones: em muitas Gimnospermas.
 Nas Gramíneas  o ESCUTELO é o cotilédone. O COLEÓPTILO é uma bainha fechada que representa a
primeira folha da plântula e faz proteção do ápice do caule (plúmula). A COLEORRIZA é a bainha fechada que
protege a radícula.
RESERVA:
 TIPOS DE RESERVA:
ALBUME OU ENDOSPERMA SECUNDÁRIO: posterior à fecundação. É triplóide. Pode ocorrer
na semente ou desaparecer durante a formação do embrião. Ex. Milho.
ENDOSPERMA OU ENDOSPERMA PRIMÁRIO: é haplóide, anterior à fecundação. Ex.
Gimnospermas.
PERISPERMA: originado pelo nucelo. Pode ser a única reserva da semente (Cannaceae) ou
ocorrer junto com o albume (Piperaceae).
 O endosperma pode ser consumido pelo embrião em desenvolvimento  Sementes sem tecido de reserva,
chamadas EXALBUMINADAS, daí a reserva está no(s) COTILÉDONE(S), como nas leguminosas. Sementes
com endosperma são as ALBUMINADAS.
 Tipos de reserva  amido, proteínas, lipídios.
 EMBRIÃO + RESERVA: AMÊNDOA.
TEGUMENTOS DA SEMENTE:
 O óvulo possui dois tegumentos, o interno e o externo, estes vão envolver o embrião e formar a TESTA
(EXTERNO) e o TEGMEN (INTERNO). Tanto testa como tégmen podem apresentar três camadas, formando
EXO, MESO E ENDO (TESTA OU TÉGMEN).
 As sementes podem ser:
BITEGUMENTADAS: com testa e tégmen.
UNITEGUMENTADAS: com um tegumento.
ATEGUMENTADAS: sem tegumento. A amêndoa é protegida diretamente pelo pericarpo do fruto.
 O desenvolvimento dos tegumentos inicia quando ocorre a fecundação. Os tegumentos são formados por
células epidérmicas externas e internas, parênquima (que faz armazenamento de substâncias que vão ser
usadas no amadurecimento, pode também originar clorênquima ou aerênquima), esclerênquima (elementos
mecânicos que dão rigidez ao envoltório das sementes, também servem de proteção), colênquima (é raro
aparecer), células com taninos (proteção contra predadores e microorganismos) ou cristais. O suprimento
vascular é quase sempre restrito à testa.
Disseminação das sementes:
Definição: processo pelo qual sementes ou frutos são dispersos. Tipos:
- Antropocórica: quando é feita pelo homem, acidental ou espontaneamente.

33

- Zoocórica: quando é feita com auxílio de animais. Frutos e sementes possuem pêlos e espinhos que
aderem ao corpo dos animais (carrapicho, picão). Podem ser ingeridas por aves, macacos e outros e
disseminadas junto com as fezes (erva-de-passarinho).
- Anemocórica: feita pelo vento. Sementes e frutos minúsculos (orquídeas), podem ter expansões
aliformes (pente-de-macaco) ou pêlos com aspecto de pára-quedas (paineira).
- Hidrocórica: feita pela água. Sementes e frutos leves, com cutícula impermeável. Podem apresentar
aparelhos flutuadores especiais, como tecido esponjoso ou sacos aeríferos (ventosa e pinheirinho-d’água).
- Bolocórica: feita pelo próprio vegetal. Frutos que se abrem com grande pressão, lançando as
sementes à distância. Ex. Beijo de frade.
- Geocárpica: quando os pedúnculos, após a fecundação, enterram no solo os próprios frutos, onde
amadurecem. Ex. Amendoim.
GERMINAÇÃO DAS SEMENTES:
Conceito: É a retomada do processo de desenvolvimento do embrião e da saída da plântula do interior da
semente.
TIPOS DE GERMINAÇÃO:
Epígea: cotilédones saem da semente e se elevam acima do solo. Feijão.
Hipógea: cotilédones permanecem sob a terra. Milho.

6. MORFOANATOMIA DO FRUTO:
 DEFINIÇÃO E ORIGEM: É o ovário desenvolvido (fecundado) com as sementes já formadas. Exceção: frutos
partenocárpicos (não há fecundação, não se formam sementes. Ex. banana). É o produto de todo gineceu e
partes florais (pedúnculo, receptáculo, cálice...) que podem a ele estar associados no estado de frutificação. Os
frutos das Gimnospermas não são frutos verdadeiros, se fossem considerados, seriam infrutescências.
 FUNÇÃO E IMPORTÂNCIA: envoltório protetor da semente, ao mesmo tempo em que assegura a
propagação (cores chamativas e aromas agradáveis, também podem ter sabor apreciado por animais,
auxiliando na dispersão) e perpetuação das espécies. Também têm importância industrial, medicinal e
ornamental.
 CONSTITUIÇÃO:
- PERICARPO (PAREDE DO FRUTO):
EPICARPO/EXOCARPO  camada mais externa, proveniente da epiderme externa da parede
do ovário. A epiderme externa do ovário é unisseriada, pode ser pilosa ou glabra e ter ou não estômatos.
Células com formato variável, parede celular externa delgada ou espessa e cutinizada, pode ter lignina. Pode
ter periderme com lenticelas.
MESOCARPO  camada intermediária, proveniente do mesofilo carpelar. Quase sempre de
grande espessura. Pode (frutos carnosos) ou não (secos) acumular reservas. Em geral é a parte comestível.
Constituição histológica variável, podendo ser apenas parenquimático, rico em conteúdo oleaginoso (canela
fedorenta), abundante em ductos ou cavidades secretoras ou com laticíferos (canjerana). Pode ter colênquima
e esclerênquima (legumes e folículos).
ENDOCARPO  camada mais interna, proveniente da epiderme interna da parede do ovário.
Camada que está em contato com as sementes. Quando lignificado forma o caroço (drupas), pode ser a parte
comestível (laranja). Também pode ter composição variável de tecidos, podendo ter só a epiderme unisseriada,
só esclerênquima – na forma de fibras (peroba-rosa) ou macroesclereídes (aroeira) ou esclerênquima e
parênquima (feijão-cru). Quando não é esclerenquimático pode ter tricomas.
- SEMENTE.
 DESENVOLVIMENTO DO FRUTO:
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Envolve atividade meristemática. Após essa fase, há o desenvolvimento do fruto, a partir de expansão ou
alongamento celular e atividades estruturais ou funcionais das células (espessamento, lignificação,
suberificação das paredes celulares, mudanças metabólicas dos protoplastos, vacuolização, perda de água).
FRUTOS:
São as estruturas que contém as sementes nas Angiospermas. Resultam do desenvolvimento de folhas
carpelares fechadas, encontrando-se os óvulos encerrados dentro de um ovário.
 TIPOS DE FRUTOS:
 classificação quanto ao número de sementes: monospérmicos, dispérmicos, trispérmicos e polispérmicos.
 quanto à consistência do pericarpo:
secos: pericarpo não suculento. Não acumulam água e nutrientes. Pouco parênquima e bastante
esclerênquima. Difícil reconhecer as camadas externamente.
carnosos: pericarpo espesso e suculento. Armazenam água e nutrientes. Mais parênquima. Distinguese bem as 3 camadas do pericarpo.
 Quanto à deiscência:
deiscentes: abrem-se quando maduros, liberando as sementes. Os frutos contêm várias sementes,
há amolecimento da parede celular e das lamelas médias antes da deiscência.
Indeiscentes: não se abrem, só liberam as sementes quando apodrecem. Normalmente desenvolvese uma semente.
 Quanto ao número de carpelos:
monocárpicos: de gineceu unicarpelar.
apocárpicos: de gineceu dialicarpelar.
sincárpicos: de gineceu gamocarpelar.
 CLASSIFICAÇÃO:
 SIMPLES: originam-se de uma flor com um ovário (de um carpelo ou de vários soldados).
- Seco deiscente:
Legume: 1 carpelo; feijão.
Siliqua: 2 carpelos; couve, mostarda.
Cápsula: vários carpelos; íris, fumo.
- Seco indeiscente:
Cariopse: semente toda aderida; milho.
Aquênio: semente presa num ponto ao pericarpo; girassol.
Noz: semente livre; avelã.
- Carnoso:
Drupa: endocarpo endurecido, concrescente com a semente formando um caroço. Pêssego,
abacate.
Baga: endocarpo não forma osso ou caroço. Tomate, uva.
Hesperídeo: epicarpo com essências, mesocarpo membranoso, endocarpo com pêlos repletos
de suco, que são a parte comestível. Citrus.
 MÚLTIPLOS OU AGREGADOS: originam-se de diversos ovários de uma flor dialicarpelar (apocárpicos). Ex.
Framboesa, morango, rosa.
 COMPOSTOS OU INFRUTESCÊNCIAS: resultam da concrescência dos ovários das flores de uma
inflorescência. Ex: abacaxi, figo.
 COMPLEXOS OU PSEUDOFRUTOS: resultam de uma só flor, quando outras partes florais, além do ovário,
participam da sua constituição. Ex. Pêra, caju, maçã.
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