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1. Raiz: é a parte da planta responsável pela 
fixação, absorção, condução e reserva.



1.1. Tipos de Raiz

-Tuberosas: reserva









- Suporte: tipo de raiz adventícia responsável 
pela fixação



- Aérea: tipo de raiz adventícia, que emerge 
do solo e também é responsável pela fixação





- Tabular: tipo de raiz adventícia também 
responsável pela fixação













- Haustório: raiz sugadora de plantas parasitas





- Pneumatóforo: raiz respiratória 
(Pneumatódio)





(UFG) Nas planícies costeiras brasileiras de baixa 
altitude a ação das marés permite que a foz dos 
rios seja invadida pelas águas marinhas, ocorrendo 
mistura de água doce e salgada. Nessas planícies, a 
predominância climática é dinamizada pelas 
massas tropical e equatorial atlântica, quente e 
úmida, e a formação vegetal arbórea típica 
caracteriza-se por apresentar plantas

(A) halófitas com raízes respiratórias..

(B) xerófitas com raízes profundas.

(C) hidrófitas com raízes fasciculadas.

(D) epífitas com raízes aéreas.

(E) mesófitas com raízes tuberosas.



- Velame: raiz com epiderme 
pluriestratificada, responsável pela absorção 
de água da umidade do ar 



◼ Anatomia Interna





Vias de Absorção pelos tecidos da Raiz



UFV (2009/2) A) O corte foi retirado 

de que órgão vegetal?
B)Que estrutura 
encontra-se indicada 
pelo número 1? 

C) Qual é a função 
exercida pela 
estrutura indicada 
pelo número 3? 

D) Que número indica 
uma camada de 
células que 
apresentam um dos 
lados com deposição 
de suberina? 

E) Qual é 
a função da estrutura 
indicada pelo número 
2?



(UFLA) Relacione a estrutura com a função específica e assinale a 
alternativa correta. 

ESTRUTURAS:
I - Velame
II - Haustório
III – Tricoma Radicular 
IV - Endoderme
FUNÇÕES: 
1 – Retirar os açúcares e outros compostos da planta hospedeira. 
2 – Aumentar a superfície de absorção de água e nutrientes. 
3 – Absorver a água e minerais suspensos na atmosfera circundante 

e proteger o sistema radicular contra a perda de água. 
4 – Atuar com barreira apoplástica, já que possui propriedades de 

retenção para água e íons. 
a) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2
b) I – 3; II – 1; III – 4; IV - 2
c) I – 1; II – 3; III – 2; IV - 4
d) I – 3; II – 1; III – 2; IV - 4



(UEPB) Observe o esquema de corte transversal de raiz de 
dicotiledônea mostrando sua estrutura primária. 
Identifique os tecidos indicados e, em seguida, marque a 
alternativa que apresenta, em ordem crescente, a 
sequência correta.

a) Endoderma, xilema primário, floema primário, epiderme, 
periciclo.

b) Periciclo, xilema primário, floema primário, endoderma, 
epiderme.

c) Endoderma, câmbio vascular, floema primário, pelo 
absorvente, periciclo.

d) Endoderma, floema primário, xilema primário, epiderme, 
periciclo..

e) Periciclo, floema primário, xilema primário, epiderme, 
endoderma.





2. Caule
- é a parte da planta que se eleva do solo e 
leva as folhas em direção à luz

- Estrutura externa





- Estrutura Interna:





2.1. Tipos de Caule

- Colmo: pode ser oco ou não, com nós e 
entrenós muito bem definidos







- Tubérculo: reserva de nutrientes









- Tronco: caule com crescimento lenhoso e 
ramificado







- Bulbo: o caule é reduzido (prato) e 
protegido por folhas modificadas, ricas em 
reservas, os catáfilos







- Rizoma: caule subterrâneo e na maioria das 
vezes, piloso.




