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Tecidos de Sustentação, Preenchimento e Transporte 
 

Resumo 

 

Sustentação: 

• Colênquima: Possui células alongadas e irregulares, dispostas em forma de feixes. É um tecido 

flexível formado por células vivas, com reforços de celulose na parede celular. É encontrado em 

plantas jovens e em estruturas como o pecíolo de folhas, extremidade do caule, raízes, frutos e flores. 

• Esclerênquima: É mais rígido que o colênquima. É um tecido rígido formado por células mortas, 

devido ao espessamento secundário nas paredes destas por conta da impregnação de lignina. 

 
 

Preenchimento 
Possuem grande capacidade de divisão, são formados por células vivas. 

• Parênquima clorofiliano: apresentam alta quantidade de cloroplasto, sendo subdivididos em 

paliçádico (apresenta muitas células e pouco espaço intercelular, sendo o lugar onde ocorre a maior 

taxa fotossintética) e lacunoso (apresenta um grande espaço intercelular, para realizar trocas 

gasosas); 

• Parênquimas de reserva: armazenam substâncias, como água (parênquima aquífero), amido 

(parênquima amilífero) e até mesmo ar (parênquima aerífero). 
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Representação de parênquima e esclerênquima 

 
 

Transporte 

Responsáveis pela condução da seiva. 
• Xilema (ou lenho): Transporta água e sais minerais (seiva bruta) das raízes para toda a planta. É 

formado por células mortas, por conta do espessamento secundário pela impregnação por lignina, 

conduzem seiva elaborada e se localizam mais internamente no vegetal. Apresenta traqueídes e 

elementos de vaso como principais células. Os traqueídes são células finas e agrupadas em feixes, 

com pontuações (pequenos orifícios) que permitem a passagem da seiva lateralmente. Já os 

elementos de vaso são mais largos, também com pontuações laterais, e longitunalmente são 

apresenta uma divisão completa das células (e sim placas perfuradas), havendo conexão intracelular. 

• Floema (ou líber): Transporte glicose diluída (seiva elaborada) das folhas para toda a planta. É 

formado por células vivas, conduzem seiva elaborada e se localizam mais externamente no vegetal. 

Suas principais células são as células crivadas e os elementos do tubo crivado. As células crivadas 

são longas e com poros (crivos) pequenos na parede celular, encontrada em pteridófitas e 

gimnospermas. Já os elementos crivados são mais curtos e com poros maiores, além de placas 

crivadas nas regiões terminais, que permite a passagem da seiva. 
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Obs: Anel de Malpighi consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidosdo caule ou dos ramos de uma 

angiosperma: para que a planta morra deve-se retirar o anel de Malpighi, que contém o floema 

(vasoresponsável pelo transporte de seiva elaborada para a raiz). Sem alimento, as raízese, 

consequentemente o vegetal, morrem. 
 

Teoria da tensão-coesão-adesão (Dixon) 
Teoria proposta por Dixon, explica como que a seiva bruta sobre das raízes até as folhas mais altas em um 

vegetal. Conforme ocorre a transpiração de água pelos estômados, cria-se uma pressão negativa e 

consequentemente uma tensão que estimula a água a subir, como quando se puxa o líquido de um canudo. 

As pontes de hidrogênio presentes na água garantem a coesão, fazendo com que essas moléculas subam 

unidas. Já a adesão é garantida pela capilaridade, ou seja, a adesão entre a molécula de água aos vasos 

presentes no xilema. 
 

A hipótese de Munch 

Para explicar o transporte de seiva elaborada, Munch fez um experimento e formulou a hipótese conhecida 

como hipótese do fluxo de massa. O experimento foi feito com dois frascos ligados entre si (A e B) e dentro 

desses frascos dois recipientes permeáveis também ligados entre si, um contendo açúcar, sacarose (A), e 

outro apenas com água (B). Como A é hipertônico, a água presente em B vai para A. Com o aumento da 

pressão osmótica em A, o conteúdo do recipiente com sacarose segue para o recipiente em B. Se a 

concentração de sacarose sempre for maior em A, esse fluxo é contínuo. Em uma planta, A seriam as folhas, 

constantemente com açucar (glicose) produzido pela fotossíntese, e B seriam outras partes da planta (ex.: 

raiz) que recebem a seiva elaborada. O canal que liga os frascos, por onde passa água, equivale ao floema e 

o canal que liga os recipientes, transportando sacarose, equivale ao floema. 
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Exercícios 

 

1. Os tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas são, principalmente, 

a) o lenho, o esclerênquima e o colênquima. 

b) o líber, o esclerênquima e o colênquima. 

c) o lenho, o líber e o colênquima. 

d) o lenho, o líber e o meristema. 

e) o meristema, o colênquima e o esclerênquima.  

 
2. As plantas apresentam tecidos de sustentação que têm a função de suportar as enormes pressões que 

estão sujeitas suas células. Um dos tipos de tecidos existentes que se encarrega da sustentação em 

folhas e caules em crescimento ou em órgãos adultos de plantas de porte pequeno, como as herbáceas, 

é conhecido por: 

a) Colênquima. 

b) Parênquima. 

c) Aerênquima. 

d) Clorênquima 

e) Esclerênquima. 

 
3. Nas angiospermas, os tecidos derivados dos meristemas primários são denominados tecidos 

primários. Em relação a esses tecidos, marque a alternativa incorreta. 

a) A epiderme é geralmente uniestratificada, formada por células justapostas, achatadas, 
aclorofiladas e com grande vacúolo. 

b) Os parênquimas são formados por células vivas, com parede celular delgada, e desempenham 
várias funções, como preenchimento de espaço, assimilação e reserva. 

c) O colênquima é formado por células vivas, geralmente alongadas e com paredes espessadas de 
forma desigual, e é considerado um tecido de sustentação da planta. 

d) O esclerênquima é um tecido de sustentação da planta formado por células vivas, com parede 
celular espessada principalmente pelo depósito de lignina. 

e) O xilema é responsável pelo transporte da seiva bruta (água e sais minerais) e o floema é um tecido 
condutor de seiva elaborada (rica em substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese). 
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4. Seca faz cidades do interior de SP decretarem emergência 
 A falta de água enfrentada pelo Sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de 

Minas Gerais adotarem o racionamento, para reduzir o consumo de água, ou decretarem estado de 

emergência. Além do desabastecimento, a seca tem prejudicado também setores como a agricultura, 

a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. 

(Adaptado de http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/07/07/seca-faz-cidades-do-interior-

decretarem-emergencia.htm. 

Acessado em 16/07/2014.) 

A situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças no ciclo hidrológico, em que as 

plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor d’água para a atmosfera. 

Os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas são os 

a) floemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos. 

b) floemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas. 

c) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas. 

d) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos. 

 
5. A prática conhecida como Anel de Malpighi consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidos 

do caule ou dos ramos de uma angiosperma. Essa prática leva à morte da planta nas seguintes 

condições: 
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Gabarito 

 

1. A 

O colênquima, esclerênquima e xilema (lenho) estão relacionados com a sustentação do corpo do 

vegetal. Nesse grupo, apenas o colênquima não apresenta células com paredes secundárias lignificadas. 

 

2. A 

O colênquima é o tecido responsável pela sustentação de ramos novos e pecíolos de folhas, flores e 

frutos. Suas células são vivas, clorofiladas e apresentam parede celular com reforço de celulose. 

 

3. D 

A opção D está incorreta. O esclerênquima é um tecido de sustentação formado por células mortas, 

devido à impregnação de lignina. 

 

4. D 

A condução de água e minerais, que compõem a seiva bruta, ocorre pelos vasos do xilema e, a 

transpiração ocorre pelos estômatos, presentes nas folhas. 

 

5. A 

Para que a planta morra deve-se retirar o anel de Malpighi, que contém o floema (vaso responsável pelo 

transporte de seiva elaborada para a raiz). Sem alimento, as raízes e, consequentemente o vegetal, 

morrem. 


