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Parede celular  
Celulose (polissacarídeo) = rigidez e sustentação;  

Reforço de lignina ou ceras;  

 

Vacúolo  
Armazena substâncias: água, sais, ar e alcaloides 

(efeitos tóxicos e farmacológicos);  

 

Plastos  
 Leucoplasto, amiloplasto, cromoplasto, cloroplasto;  
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 Tecidos meristemáticos ou meristemas:  

◦ tecidos embrionários  

◦ alta capacidade de divisão 

◦ originam tecidos adultos/permanentes. 

◦ indiferenciadas 
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Primários: promove crescimento em 
comprimento (longitudinal) ,localizados nas 
extremidades das plantas.  

 

Protoderme: origina epiderme;  

Meristema fundamental; origina tecidos de 
preenchimento, reserva e sustentação;  

Procâmbio: origina tecidos condutores 
(xilema e floema);  
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Secundários: promove crescimento em 
espessura. 

  

Câmbio : origina tecidos condutores (xilema 
e floema);  

 

Felogênio: origina o súber (externo) e 
feloderme (interna); 

Súber + feloderme = periderme  

Periderme + floema = casca  
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 Tecidos adultos/permanentes: tecidos adultos 

que se originam dos meristemas, com funções 

definidas e pouca ou nenhuma capacidade de 

divisão. 

◦ Revestimento 

◦ Preenchimento 

◦ Sustentação 

◦ Condução  

◦ Secreção 
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Tecidos de Revestimento:controlam as trocas 

com o ambiente e oferecem proteção. 

 Epiderme: tecido uniestratificado =  defesa,  

controle da perda de água. 

 Anexos epidérmicos: cutícula, acúleos, pelos 

ou tricomas, hidatódios e estômatos. 
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ESTÔMATOS 

15 

 Periderme: reveste o caule e a raiz de plantas 

que crescem em espessura. 

Felogênio, feloderme e súber. 

 Súber: tecido morto impregnado de 
suberina. 
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Tecidos de preenchimento ou parenquimáticos: 
preenchimento, síntese e armazenamento de 
substâncias. 

 Parênquima clorofiliano ou clorênquima: 
células ricas em cloroplastos, fotossíntese. 

Paliçadico: fotossíntese; 

Lacunoso: permite arejamento da folha. 

 Parênquima de reserva: células sem 
cloroplastos,;armazenar substâncias. 

Aquífero,aerífero e amilífero. 
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 Tecidos de sustentação: suporte; 

Colênquima: flexível, células vivas, 
cloroplastos e celulose.  

 Sustentação e fotossíntese. 

 Esclerênquima: não flexível, com células 
mortas e lignina (impermeável à água). 

 Fibras: sisal, juta, linho, algodão. 

 Esclereides: presentes em envoltórios de 
semente, caroços de fruta , cascas de nozes. 
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  Tecidos de condução ou tecidos vasculares: 
Nutrição e sustentação; 

 

Xilema ou lenho: vasos lenhosos conduzem a 
seiva bruta ou seiva inorgânica ( água e sais 
minerais) absorvidos pelas raízes, até as 
folhas. 

 Floema ou líber: vasos liberianos conduzem a 
seiva elaborada ou seiva orgânica, produto da 
fotossíntese, das folhas para as raízes. 

 

plasmodesmos:comunicação entre as células 
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 Tecidos de secreção: liberam secreções, 
hormônios, enzimas, odores e outros 
compostos. 

 Pelos secretores: urticantes, digestivas e 
lubrificantes. 

 Nectários: néctar. 

 Vasos lactíferos: látex. 
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 Raiz : fixação e absorção de nutrientes. 
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 Axial ou pivotante: gimnospermas e 
dicotiledôneas. 

 Fasciculada ou cabeleira: monocotiledôneas. 
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 Tuberosas: acúmulo de substâncias 
nutritivas. Ex: mandioca , cenoura, beterraba, 
batata doce. 

 Aéreas ou cintura: crescem sobre caules de 
outras plantas. Ex: orquídeas. 
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 Suportes ou escora: ampliam sustentação. Ex: 
plantas de mangue. 

 Adventícias: nascem em qualquer parte do 
caule. Ex: milho, pepino, melancia. 

 

28 

 Respiratórias:encontrada em solos pobres de 
gás oxigênio. Ex: plantas de mangue. 

 Sugadoras: sugam seiva de outros vegetais. 
Ex: plantas parasitas; cipó-chumbo, erva de 
passarinho. 

 

29 

 Estrangulantes: se enrolam no tronco da planta 
hospedeira. Ex: epífitas 
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 Caule: estrutura adaptada à condução de seiva e 
sustentação. 

 Aéreos: tronco, colmo, estipe, estolho, haste, 
sarmento.  
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 Subterrâneos: rizoma,tubérculo e bulbo. 
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 Aquáticos:  
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 Espinhos : limoeiro, laranjeira - proteção 
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 Folha:  

 células ricas em pigmentos como clorofila 
(verde), caroteno(vermelho e alaranjado), 
xantofila (amarelo) e antocianina (azul).  

 Função realizar fotossíntese, respiração, 
gutação e transpiração. 
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 Gavinhas: suporte; 
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 Espinhos: folhas atrofiadas, reduz a perda 
água. Ex: cactos; 
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- Catafilos: camadas. Ex: cebola e alho. 
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- Brácteas: proteção, verdes ou coloridas. Ex: 
bico- de- papagaio. 
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 Flor: órgão de reprodução sexual das 
fanerógamas. 

 

 Monoclina: dois sexos (hermafrodita). 

 Diclina: um sexo. 

 Completa: cálice (sépalas), corola (pétalas), 
gineceu e androceu. 

 Incompleta: ausência de um ou mais verticilos 
florais. 
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