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Histofisiologia vegetal 
 

Resumo 

 

Os tecidos vegetais podem ser divididos em tecidos meristemásticos, formados por células 

indiferenciadas, sendo tecidos ainda jovens, e os tecidos adultos, com células especializadas e funções 

específicas. 

 

Tecidos Meristemáticos 

No tecido meristemático, as células podem dar origem a outros tipos de células, sendo consideradas 

totipotentes. O meristema pode ser dividido em: 

• Meristemas Primários: Responsável pelo crescimento longitudinal do vegetal. O meristema apical é 

responsável pelo crescimento do caule e da raiz; a protoderme originará a epiderme; o meristema 

fundamental originará os tecidos de preenchimento e sustentação; por fim, o procâmbio originará os 

tecidos condutores de seiva. 

 

• Meristemas Secundários: Responsável pelo crescimento lateral, em espessura, aumentando o 

diâmetro do vegetal. O felogênio origina os tecidos externos do caule; o câmbio vascular é 

responsável pela maior espessura dos tecidos condutores de seiva. 
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Tecidos Adultos 

 

 

 

Estes tecidos são permanentes, e suas células apresentam diferentes formas e funções. Podem ser 

classificados como descrito a seguir: 

• Tecido de Revestimento: Protegem externamente a planta. Fazem parte deste tecido a epiderme 

(formado por células vivas, achatadas e justapostas, frequentemente apresenta estômatos e está 

presente em folhas e caules verdes) e a periderme (formado por células mortas, faz o revestimento 

da casca da árvore, apresentando o súber como impermeabilizante). 
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• Tecido de Sustentação: Fazem a sustentação da planta. Fazem parte deste tecido o colênquima 

(formaod por células vivas, próximo a epiderme) e pelo esclerênquima (formado por células mortes, 

mais interno no vegetal). 

 

 

• Tecidos de Preenchimento: Apresenta grande capacidade de divisão e é formado por células vivas, 

sendo chamado de parênquima. Os parênquimas podem apresentar diferentes funções, podendo ser 

chamados de parênquima clorofiliano (apresentam alta quantidade de cloroplasto, sendo 

subdivididos em paliçádico e lacunoso), parênquima de preenchimento (apenas preenche espaços 

nos caules, raízes e folhas) e parênquimas de reserva (armazenam substâncias, como água 

(parênquima aquífero), amido (parênquima amilífero) e até mesmo ar (parênquima aerífero)). 

• Tecidos de Condução: São responsáveis pela condução da seiva. Fazem parte deste tecido o xilema 

(formado por células mortas, conduzem seiva elaborada e se localizam mais internamente no 

vegetal) e floema (formado por células vivas, conduzem seiva elaborada e se localizam mais 

externamente no vegetal). 
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Hormônios Vegetais 

Também podem ser chamados de fitormônios e auxiliam as plantas em seu desenvolvimento e 

crescimento. Existem cinco grupos de hormônios vegetais: 

• Auxina: promove o crescimento vertical das plantas, o desenvolvimento dos ovários nas flores e a 

germinação das sementes. Também é atua no fototropismo: há maior concentração de auxina onde 

não tem luz; no caule, a maior conccentração de auxina promove o crescimento, que será em direção 

a luz (fototropismo positivo), enquanto na raiz a alta concentração de auxina inibe o crescimento, 

fazendo com que este seja no sentido oposto a luz (fototropismo negativo). 

 

• Giberelina: Estimula o desenvolvimento do ovário. É utilizado para produção de frutos 

paternocárpicos (sem semente). 

• Citocinina: Aumentam a taxa de divisão celular, auxiliando no crescimento. 

• Ácido abscísico: Promove o fechamento estomatal em casos de estresse hídrico (evita a perda de 

água), inibe a germinação de sementes. 

• Etileno: Único hormônio gasoso, ajuda na maturação dos frutos. 
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Exercícios 

 

1. Nos vegetais vamos encontrar diversos tipos de tecidos; um deles é formado por células capazes de 

se multiplicar ativamente por mitose, dando origem aos outros tipos. Estamos nos referindo: 

a) aos parênquimas. 

b) aos meristemas. 

c) aos colênquimas. 

d) aos esclerênquimas. 

e) à epiderme. 

 

 

2. Sabemos que os meristemas podem ser classificados em primários e secundários. Como exemplo 

desse último tipo, podemos citar o(a): 

a) meristema apical da raiz e do caule. 

b) meristema apical da raiz e o procâmbio. 

c) felogênio e câmbio vascular. 

d) periderme e procâmbio. 

e) câmbio vascular e protoderme. 

 

 

3. O palmito, muito explorado por parte das indústrias de conserva, é retirado da extremidade do caule, 

região responsável pelo crescimento longitudinal da palmeira. Essa região é formada, principalmente, 

por tecido 

a) parenquimático. 

b) epidérmico. 

c) meristemático. 

d) de condução. 

e) de sustentação. 
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4. A utilização de fibras de bananeira para a fabricação de papelão é novidade no Brasil. Uma das 

primeiras fábricas de celulose do país produzia papel a partir do talo dessa planta. Plantas fibrosas, 

como o algodão, também já foram largamente aproveitadas no país para a produção de celulose.  

Adaptado de Ciência Hoje. v. 26. n. 152. p.44-5  

Os tecidos vasculares dos caules dos vegetais como os da bananeira, por exemplo, agrupam-se em 

unidades chamadas feixes. Cada feixe é constituído por elementos do xilema, do floema e, geralmente, 

por fibras do esclerênquima. Impregnação por lignina ocorre somente em células do: 

a) Xilema. 

b) Esclerênquima. 

c) Floema e do xilema. 

d) Floema e do esclerênquima. 

e) Xilema e do esclerênquima. 

 

 

5. As baías pantaneiras são povoadas por muitas macrófitas dentre as quais os “aguapés” (Eicchornia 

sp.) se destacam por abundante ocorrência. Esse vegetal é adaptado para flutuar em ambiente 

inundável por possuir 

a) esclerênquima. 

b) aerênquima. 

c) colênquima. 

d) parênquima paliçádico. 

e) parênquima lacunoso. 

 

 

6. A clorose variegada das laranjeiras, conhecida como amarelinho, é causada por uma bactéria que, 

depois de instalada, se multiplica e obstrui o tecido responsável por levar água e nutrientes das raízes 

para a parte aérea da planta. Entre os sintomas da doença, está a diminuição do tamanho dos frutos, 

tornando-os inviáveis para o consumo. Assinale a alternativa que apresenta o tecido obstruído pela 

bactéria. 

a) Parênquima aquífero.  

b) Parênquima clorofiliano.  

c) Colênquima.  

d) Xilema.  

e) Floema. 
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7. Atualmente, são conhecidas cinco categorias de hormônios vegetais que atuam sobre o 

desenvolvimento das plantas. Sabendo-se que esses hormônios têm formas de atuação e funções 

distintas, identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que está correta. 

a) As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule e inibem as gemas laterais, impedindo 

o surgimento de ramos na planta. 

b) As auxinas são produzidas principalmente nas raízes e estimulam o crescimento de caules e folhas. 

c) Etileno é uma substância líquida, produzida pelas folhas, e desempenha um importante papel no 

crescimento das raízes. 

d) O ácido abscísico atua no crescimento das diferentes partes da planta, bem como exerce um 

importante papel como estimulador na germinação das sementes. 

e) As citocininas, produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema para as demais partes da planta, 

estimulam a divisão celular. 

 

8. Ao se fazer uma cerca viva, podam-se os ápices das plantas. Essa técnica, desenvolvida pelos 

agricultores muito antes de se conhecer os hormônios vegetais, consiste em: 

a) Estimular a dominância apical. 

b) Estimular a dormência das gemas laterais. 

c) Estimular a produção de auxina para manter a dominância apical. 

d) Impedir a quebra da dormência das gemas laterais. 

e) Impedir a produção de auxinas pelas gemas apicais, que inibem as gemas laterais. 

 

 

9. Muitas pessoas cortam folhas de violeta-africana e as enterram parcialmente para que enraízem e 

formem novos indivíduos. Em relação a este fato, é correto afirmar: 

a) Só as gemas na planta adulta produzem auxinas para o enraizamento. 

b) O ácido abscísico é o principal fitormônio envolvido na formação das plantas-filhas. 

c) As giberelinas inibem a dominância apical. 

d) As auxinas estimulam o enraizamento e também o alongamento celular. 

e) Só se formam raízes se a citocinina estiver em concentração elevada. 

 

 

10. Os frutos de exportação devem chegar ao destino saudáveis e perfeitos. Para evitar seu 

amadurecimento antes de chegar ao destino, devem ser colocados em ambientes com baixa 

temperatura na presença de CO2, evitando com isso a liberação do seguinte hormônio responsável pelo 

amadurecimento: 

a) auxina 

b) giberelina 

c) etileno 

d) citocinina 

e) ácido abscísico 
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Gabarito 

 

1. B 

Os meristemas são formados por células totipotentes, sendo capazes de se diferenciar nos diferentes 

tecidos adultos de um vegetal. 

 

2. C 

O felogênio e o câmbio vascular são os meristemas secundários, que promovem o crescimento em 

espessura da periderme e dos vasos condutores, respectivamente. 

 

3. C 

As regiões de crescimento de um vegetão são formadas por tecido meristemático. O crescimento 

longitudinal ocorre graças ao meristema primário. 

 

4. E 

O xilema e o esclerênquima são tecidos vegetais formados por células mortas, devido a impregnação por 

lignina. 

 

5. B 

O parênquima aerífero é conhecido como aerênquima, e armazena ar em suas células, permitindo que 

plantas aquáticas flutuem. 

 

6. D 

O xilema é o tecido condutor responsável pelo transporte de seiva bruta (água e sais). 

 

7. E 

As citocininas são responsáveis pela multiplicação celular, crescimento de gemas laterais e são 

transportadas pelo xilema. 

 

8. E 

Ao cortar as gemas apicais, a produção de auxina diminui, havendo um crescimento lateral. 

 

9. D 

As auxinas induzem o crescimento vegetal apical, promovendo o crescimento longitudinal do caule e da 

raiz. 

 

10. C 

O etileno é o hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. 

 

 

 


