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Quais são as principais características das 
angiospermas? 

São plantas fanerógamas (produzem flor e semente); 
São espermatófitas (produtoras de sementes); 

São as únicas plantas que produzem semente protegida por 
fruto; 
Geralmente produzem flores coloridas, cheirosas, que produzem 
néctar, por isso são polinizadas por animais, tais como, insetos 
(abelhas, borboletas, formigas...), passarinhos (ex:beija-flor) ou 
até mesmo algumas espécies de mamíferos voadores (ex: 
morcegos nectívoros);  



É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. 
Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de serem as 
únicas plantas que produzem fruto, uma estrutura que além 
de proteger a semente serve de elemento de atração para os 
animais dispersores de sementes, ou seja, aqueles que 
comem o fruto e eliminam as sementes através das fezes; 
Também não dependem mais da água  do meio para a 
reprodução, pois produzem grão de pólen e tubo polínico; 
Como é um grupo muito numeroso foi subdividida em dois 
outros grupos, as angiospermas monocotiledôneas e as 
angiospermas dicotiledôneas; 



ÓRGÃOS VEGETAIS 
Nos vegetais pluricelulares, os tecidos formam órgãos 

especializados com funções específicas. 
A Organografia estuda a forma externa dos órgãos 

vegetais superiores. 



ÓRGÃOS VEGETAIS 
• RAIZ 
• CAULE 
• FOLHA 
• São órgãos da vida 

vegetativa. 

• FLOR 
• FRUTOS 
• SEMENTES 
• São órgãos reprodutivos 



RAIZ 
• FUNÇÕES 
• Fixação do vegetal ao 

substrato; 
• Absorção de água e sais 

minerais; 
• Condução do material 

absorvido; 
• Acúmulo de diversos tipos 

de substâncias de reserva. 
 

 



PARTES DA RAIZ 
• Colo (ou coleto) - Ponto de encontro da raiz com o 

caule. 
• Região suberosa (ou de ramificação) - Região na qual a 

raiz se ramifica, originando as raízes secundárias, que 
auxiliam a fixação da planta no solo e aumentam a 
superfície da absorção. 

• Região pilífera (dos pêlos absorventes) - Nessa região 
existem pêlos absorventes, que retiram do solo água e 
sais minerais, que vão formar a seiva bruta. É também 
chamada zona de absorção. 

• Região lisa (ou de crescimento) - É a região onde ocorre 
o alongamento das células que foram produzidas na 
ponta protegida pela coifa; o grande alongamento das 
células, nessa região, permite o crescimento da raiz. 
Assim, para que uma raiz cresça bem, deve haver: 
multiplicação de células (na ponta) e alongamento 
celular (na região lisa).  

• Coifa -  È uma espécie de capuz que protege a ponta da 
raiz. 

 



TIPOS DE RAIZ 
• Raiz axial ou pivotante 
• Apresenta um eixo principal 

que penetra no solo e emite 
raízes laterais secundárias. É 

típica das dicotiledôneas. 
• Raiz fasciculada 

• Sem eixo principal, todas 
crescem igualmente. É 

típica das 
monocotiledôneas. 

 



Raiz tuberosa 
• Raiz subterrânea que 

atua também como 
órgão especial de 

reserva. 
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Tipos especiais de raízes 
• Raiz suporte 

• Raiz aérea que dá 
suporte a planta. É 

encontrada em plantas 
que vivem em solo 

pantanoso. 
 
 

 



Raiz tabular 
• Tipo particular de raiz 

suporte em que os 
ramos radiculares 

crescem e se fundem 
com o caule, formando 

verdadeiras tábuas. 
• Encontrada em plantas 

de grande porte. 

 



Raiz escora 
• Raiz aérea que aparece 

em certos tipos de 
figueiras. Surge a partir 
de ramos caulinares e 
cresce em direção ao 

solo. 

 



PNEUMATÓFORO 
• Raiz aérea com função 

respiratória, que se 
diferencia a partir de 

uma raiz subterrânea e 
cresce em direção à 
superfície, ficando 

exposta ao ar ou a água. 

 



Raiz Sugadora 
• Variação de raiz-escora, 

que se desenvolve em 
certas plantas 

epífitas.Essas plantas 
produzem raízes que 

crescem em direção ao 
solo e podem envolver 

o tronco da célula 
hospedeira. 

Esta árvore foi coberta de epífitas. Note as 
vinhas e raízes grossas que se formaram nos 
galhos. 
 

 



Raiz sugadora ou haustório 
• Raiz aérea típica de 

plantas parasitas e 
hemiparasitas. São 

raízes muito finas que 
penetram no caule da 

planta hospedeira. 

 



CAULE 
• O caule suporta folhas, flores, frutos e através 

dele circulam as seivas. Na sua organização 
apresenta  nós, entrenós e gomos laterais. 

• O caule pode acumular água, atuando como 
uma estrutura de reserva.  



CAULE 
• Jardineiros e fruticultores 
sabem que a partir de pedaços 

de caules, ou estacas, com 
algumas gemas, podem-se 

obter novas plantas. Esse é um 
tipo de reprodução assexuada 

que permite a obtenção de 
plantas de mesmas 

características, ou seja, os 
clones, geneticamente iguais, 
a partir de várias estacas de 

uma mesma planta-mãe. 
 

 



CAULES AÉREOS 
• Tronco-ereto, lenhoso com ramificações. Ex: 

mangueiras. 
• Haste-caule aéreo delicado, não-lenhoso. 

Ocorre no feijoeiro e na maioria das ervas. 
• Estipe- caule aéreo, ereto, com nós e 

entrenós bem evidentes. Ex: caule das 
palmeiras. 

• Colmo- aéreo, ereto, com nós e entrenós; 
são mais delgados que as estipes e as folhas 
não estão restritas no ápice. Ocorre na cana-
de-açúcar e no bambu. 

• Volúvel aéreo, não ereto, incapaz de 
sustentar suas folhas; eleva-se do solo 
enrolando-se em qualquer suporte. Ocorre 
em certas plantas trepadeiras. 

• Rastejante- aéreo, não ereto, incapaz de 
sustentar suas folhas, desenvolvendo-se 
rente ao chão. 

• Estolho- O seu caule fica rente ao solo. Em 
cada ponto do caule pode surgir uma nova 
planta. Um exemplo é o morango.  
 
Cladódio- caule modificado com função 
fotossintetizante e/ou de reserva de água. 
Ocorre em cactos 



Caules aéreos 
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Caule subterrâneo 
• Rizoma - caule subterrâneo (enterrado) 

dotado de nós e entrenós com folhas 
reduzidas a escamas. Exemplo: samambaias, 

copo-de-leite, bananeiras etc.  
- Bulbo - caule subterrâneo que geralmente 

contêm substância de reserva, apresentando 
aspecto variado. Ex: cebola, tulipa e narcisos.  

- Tubérculos - caule subterrâneo, 
crescimento limitado, sem raízes e de 

duração limitada a um ou dois períodos 
vegetativos subseqüentes. Em geral é bem 

alargado. Ex: batata-inglesa. 
 

 



Funções 
• Fotossíntese (nutrição da planta) 
 
• Respiração 

 
• Transpiração 

 
• Gutação ou sudação 

 



FOLHA 



Adaptações especiais das folhas 
• As adaptações especiais estão relacionadas com as funções 

desempenhadas pelas folhas. 
1. Funções protetoras:    
•       Espinhos: com função de defesa e economia hídrica. Ex::cactus 
       
•      Catáfilos (ou escamas): folhas sesseis encontradas em rizomas e bulbos. 

Podem funcionar tabém como orgãos de reserva. Ex. cebola  ( Allium cepa).  
 

•      Brácteas: folhas modificadas, quase sempre coloridas, que protegem flores 
isoladas ou influorescência. Muitas vezes funcionam como elemento de atração. 
Ex: Flor-de-papagaio e primavera   

 



Adaptações especiais das folhas 
• 2.Função nutritiva  
•   
• Cotilédones: primeiras folhas embrionárias; podem acumular reservas (feijão) ou servir como órgão 

de transferência de reservas do albúmen para o embrião Ex: mamona  
 

• Folhas insetívoras: formas especializadas para a captura de insetos Ex.: Drosera . 
 

• Folhas coletoras: nas plantas epífitas é comum a presença de estruturas semelhantes a ninhos ou 
bolsas , formada pelas folhas, com função de acumular água para a planta. Ex: bromélias epífitas 
 

• Folhas suculentas: folhas com parênquima aquífero bem desenvolvido. Ex: babosa 



TRANSPIRAÇÃO 
• Eliminação de água no estado de vapor 

• Funciona como um regulador de temperatura 

• Pode ocorrer pela cutícula e pelos estômatos  

•    Transpiração   =  Transp.    +    Transp. 
•        Total              Estomática      Cuticular 

 



Transpiração Estomática 
 



GUTAÇÃO 

• Eliminação de água no estado líquido através 

dos hidatódios. 

• Ocorre quando o solo está saturado de água e 

a atmosfera saturada de vapor d’água. 

 



Como essas as plantas se 
reproduzem? 









O androceu é o aparelho 
reprodutor masculino, ele é  
formado pelos estames  

O gineceu ou pistilo  
Ou carpelo é o aparelho 
Reprodutor feminino 

ovário 
óvulo 

fruto 
semente 



Gineceu ou pistilo  
ou carpelo: é formado pelo 
 estigma, estilete,  
ovário e óvulo. 
 
Androceu: é formado pelos 
estames, sendo cada estame  
formado por um filete e por uma 
 antera.  (local onde se produz 

os grãos de pólen) 
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Sementes e Frutos 



FRUTO 
• São estruturas auxiliares no ciclo reprodutivo 

das angiospermas. 
• Protegem as sementes e auxiliam em sua 

disseminação.. 
• Eles correspondem ao desenvolvimento do 

ovário que geralmente ocorre após a 
fecundação. 



Angiosperma - Fruto /semente 
• O fruto é orgão exclusivo  das 

angiospermas. 
• Origina-se do desenvolvimento do 

ovário (folhas carpelares). 
• No fruto a parede desenvolvida do 

ovário é denominada de Pericarpo 
.Este é formado por três camadas: 
Epicarpo(mais externa) Mesocarpo 
(intermediária) e Endocarpo (mais 
interna). A maioria dos frutos a parte 
comestível é o mesocarpo. 

      
    

 



Frutos  verdadeiros 
• Os frutos verdadeiros 

são originados do 
desenvolvimento de 
um só ovário. 





Classificação dos frutos 
• Frutos carnosos: são 

frutos com pericarpo 
suculento ,Eles são 
classificados em: 

   a) Baga :São frutos que 
possuem uma ou várias 
sementes soltas.Ex.Goiaba, 
melancia, 
mamão,tomate,laranja 

     



Classificação  dos frutos. 
• Drupas: As drupas possuem um endocarpo duro,dentro do qual há 

uma semente.É o caso da manga,do pêssego,do abacate e da 
azeitona. 



Classificação dos frutos 
• Frutos secos: Os frutos secos 

podem ser deiscentes  ou 
indeiscentes  

• Frutos secos deiscentes: São 
aqueles que,quando 
maduros,abrem -se liberando as 
sementes(flamboyant,feijão,soja,  
ervilha). 

• Frutos secos indeiscentes:São 
aqueles que quando maduros não 
se abrem.Ex Milho,arroz ,trigo, 
avelã , noz. 



→ Frutos secos:  
 

 Podem ser deiscentes ou indeiscentes. 
 
• Deiscentes: são aqueles que, quando maduros, se abrem liberando as 
sementes. 
Tipos: 
- Folículo: abre-se pela sutura do único carpelo (uma fenda) – uma só 
abertura. (Ex: peroba, chichá, grevílea) 

-Legume ou vagem: abre-se por 
duas suturas (duas fendas) – 
formando duas tampas  
(Ex: feijão, ervilha) 



-Síliqua: na deiscência, separam-se duas valvas, com septo mediano, no qual 
ficam as sementes (Ex: crucíferas – couve, canola, rabanete) 

- Cápsulas: apresentam vários tipos 
de abertura: septicida (fumo, 
azaléia), loculicida (quiabo, 
eucalipto, algodão); pixidiaria ou 
transversal (bucha, jequitibá, 
castanha-do-pará); poricida 
(papoula) 



• Indeiscentes: são aqueles que não se abrem quando maduros. 
  
Tipos: 
- Cariopse: fruto com uma semente aderida ao pericarpo. (Ex: grãos: milho, 

trigo, arroz) 

âmara: o pericarpo possui uma ou mais expansões aladas  
x: tipuana, pau-brasil) 



quênio: apresenta uma semente presa à parede do fruto  
x: girassol, picão) 

 Nozes ou núculas: pericarpo esclerificado (Ex: avelã) 



Pseudofrutos ou falsos frutos 
• Toda vez que a parte carnosa 

do fruto,geralmente 
comestível,for originada de 
outra parte da flor que não seja 
o ovário,o fruto não é 
verdadeiro .São então 
chamados de Pseudofrutos ou 
falsos frutos.Ex. a maçã ,o 
morango , o caju. 



Partenocarpia 
• Um caso especial é a 

banana, que não tem 
sementes visíveis, pois é um 
fruto obtido sem que o 
óvulo seja fecundado. A 
esse fenômeno denomina-se 
partenocarpia. 



A  semente  • A semente é o óvulo da flor 
desenvolvido após a 
fecundação. 

• É a semente que abriga o 
embrião , a futura planta. 

• A semente é composta de 
tegumento e amêndoa 

• O tegumento é a camada 
externa da semente (casca), que 
cobre a amêndoa,parte principal 
da semente.A amêndoa possui 
duas partes: Embrião e 
albúmen. 

• O Embrião: forma a nova planta. 
O lbú   C té  

    
    
   

 



Disseminação de sementes e frutos. 
• A disseminação das sementes 

no ambiente é importante para 
a sobrevivência da espécie ,pois 
diminui a probabilidade de que 
caiam muito próximas umas das 
outras,evitando a competição 
entre elas. 

• As espécies ANEMÓCORAS 
apresentam sementes leves ou 
frutos leves, com pêlos    ou 
expansões aladas que facilitam 
o transporte pelo vento. 



Disseminação das sementes 
• Nas espécies ZOÓCORAS,os 

frutos são atraentes,servindo de 
alimentos para os 
animais.Algumas sementes para 
germinar ,necessitam passar 
pelo trato digestório de animais 
como ocorre com a planta 
parasita erva-de-passarinho.Em 
outras espécies zoócoras,os 
frutos  são secos,mas possuem 
formações que os prendem ao 
pelo de animais sendo levados a 

   
   



Disseminação das sementes 

• Nas espécies HIDRÓCORAS 
possuem frutos ou sementes 
que retêm ar.Desta forma o 
fruto pode ser transportados 
flutuando na água. É o caso do 
coco-da-baía,fruto com o 
mesocarpo fibroso que retém o 
ar. 
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