
Anatomia Vegetal

Aula 4 

Raiz



Primeiras plantas terrestres



Rhyniophyta



Filogenia das plantas terrestres



Raiz

Funções:

– Fixação

– Absorção

– Condução

– Armazenamento

– Aeração





Formação do corpo primário



Raiz
3 regioes:

– Meristematica

– Alongamento

– Maturação



Pelos radiculares

Região de maturação

(zona pilífera)

↑ Superficie absorção

Efêmeros



Raiz



Estrutura primária

3 sistemas de tecidos:

– Dérmico (epiderme)

– Fundamental (cortex)

– Vascular  (tecidos vasculares)



Córtex

Maior parte do corpo

Geralmente armazenam 

amido

Espaços intercelulares 

(aeração)

Camada mais interna: 

endoderme

– Estrias de Caspary

Espacos



Sistema vascular

Cilindro vascular

– Tecidos vasculares primários

– Periciclo (células 

parenquimáticas)

Periciclo:

– Surgimento de raízes 

secundárias

– Formação do câmbio 

vascular

– Formação do felogênio



Ápice radicular

3 grupos de iniciais

– Cortex, cilindro vascular e coifa

• Camadas distintas

1 grupo de iniciais

– Cortex, cilindro vascular e coifa

• Origem em comum

• Caliptrogênio



Coifa
Proteção do ápice radicular

Mucilagem (Polissacarídeo)

Penetração no solo

Presença de amido

– (Gravitropismo)



Desenvolvimento secundário em raízes



Cambio vascular



Crescimento secundário

Formação de tecidos 

secundários:

– Xilema e floema secundários 

(a partir do câmbio vascular)

– Periderme (a partir do 

felogênio)



Desenvolvimento secundário em raízes





Endoderme

Estrias de Caspary: 

impermeáveis

– Via simplasto

Crescimento secundário: 

perda do córtex e da 

endoderme

Células de passagem

Exoderme



Estrias de Caspary



Estrias de Caspary



Dicotiledôneas X Monocotiledôneas



Sistemas radiculares

A = Pivotante

B = Fasciculado



Raizes tuberosas

Órgãos de armazenamento

Parênquima de reserva

Amiloplastos



Raízes tuberosas

Órgãos de armazenamento

Parênquima de reserva

Daucus carota - cenoura

Ipomoea batatas: câmbios 

vasculares adicionais



Raízes tuberosas



Raízes escora e suporte









Raízes respiratórias



Raízes de plantas aquáticas



Epiderme

Parênquima cortical

Aerênquima

Endoderme

Periciclo

Xilema

Floema

Pistia stratiotes



Raízes respiratórias

Pneumatoforos

– Espécies arbóreas ou arbustivas

– Areas alagadas

– Deficiência de oxigênio



Taxodium



Raízes fotossintetizantes
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Raízes contrácteis



Raízes grampiformes

Plantas volúveis

Fixação



Raízes sugadoras - haustórios

Holoparasitas Hemiparasitas



Raízes sugadoras - haustórios



Raízes nodulares

Associação com Rizobium (bacteria)

Fixação de nitrogênio

Nitrogênio - Amônia



Raízes aéreas



Micorrizas - Ectomicorrizas



Micorrizas - Ectomicorrizas



Micorrizas – Endomicorrizas
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Raízes laterais

Origem: periciclo

Endógenas: origem interna

Primórdio de raiz: digestão de 

células corticais para crescer


