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morfoLogiA e sistemA de tecidos:  

o corPo VegetAL integrAdo

FundAMentOs gerAis

Cada órgão da planta será discutido em detalhe nos capítulos posterio-
res. Portanto, essa seção tem o objetivo de ser apenas uma revisão sobre as 
estruturas vegetais básicas e a organização de sistemas teciduais; não tem o 
intuito de ser abrangente e, por sua natureza, simplifica a vasta variedade de 
formas e organizações existentes nas plantas superiores. Quando utilizados 
pela primeira vez, termos especializados são normalmente definidos. O glos-
sário é parte essencial do livro e deve ser consultado se o significado de um 
termo não estiver claro.

Este livro focaliza a anatomia vegetal de plantas terrestres, em especial 
monocotiledôneas e dicotiledôneas (plantas com flores, angiospermas – com 
as sementes incluídas em carpelos). Algumas características anatômicas de co-
níferas (gimnospermas – plantas com sementes, mas sem carpelos envolvendo 
a semente) também são descritas. Monocotiledôneas (Fig. 1.1) são plantas 
com flores que, quando a semente germina, começam a vida com um único 
cotilédone; não possuem tecidos que formam um novo crescimento em espes-
sura (crescimento secundário); também não possuem um câmbio vascular e 
uma raiz primária de longa duração.* Exemplos incluem gramíneas, orquí-
deas, palmeiras e lírios. Dicotiledôneas (Fig. 1.2) também são plantas com 
flores, mas têm dois cotilédones e, como as coníferas, caules com a habilidade 
de crescer em espessura por meio de um câmbio vascular formal e uma raiz 
primária de vida longa. Exemplos de dicotiledôneas incluem as famílias dos 
feijões, da rosa e da batata, enquanto que as coníferas incluem plantas como 
pinheiros, lariços e araucárias. Obviamente outras características distinguem 
as angiospermas das gimnospermas (por exemplo, estruturas reprodutivas e 
ciclo reprodutivo).

Os órgãos de plantas são mostrados nas Figuras 1.1 e 1.2. A maioria 
das plantas terrestres tem raízes que as ancoram ao solo ou as aderem a ou-
tras plantas (como nas epífitas). As raízes também absorvem água e minerais. 
As raízes aparecem primeiro no embrião (radícula ou raiz embrionária) e se 
unem ao caule por meio de uma região especializada chamada de hipocótilo. 

* N. de R.T. Em algumas gramíneas (Poaceae), por exemplo, a raiz primária (radícula) é abortiva (é a 
coleorriza) e as raízes que emergem são todas adventícias. É o que acontece no milho.
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20          cutler, Botha & stevenson

FigurA 1.1
Alguns sistemas mecânicos em monocotiledôneas. (a) folha suculenta de Gasteria; observe a falta de escle‑
rênquima na secção transversal (b). (c) monocotiledônea mesofítica, c ‑d mostra um tipo de disposição de 
esclerênquima em secção transversal da folha; e‑f mostra três dos principais tipos de disposição do esclerên‑
quima no caule em secção transversal; g  ‑H mostra uma típica seção de raiz na qual a maior parte da dureza 
(ou reforço) ou resistência se concentra no centro. en, endoderme; tf, tecido fundamental, o qual pode ser 
lignificado.
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FigurA 1.2
Alguns sistemas mecânicos em dicotiledôneas. uma planta esquemática com a posição das secções indi‑
cadas. A pressão do líquido ocorre em células túrgidas pela planta. colênquima é geralmente visível em 
regiões em crescimento e pecíolos. fibras de esclerênquima são mais abundantes em partes que cessaram o 
crescimento principal. elementos de xilema com paredes espessas têm alguma função mecânica em plantas 
jovens e fornecem grande quantidade de suporte na maioria das plantas com espessamento secundário.
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Anatomia vegetal          21

Mais tarde no desenvolvimento, se a planta crescer em espessura, o hipocótilo 
se torna pouco perceptível. Várias espécies produzem raízes adicionais, cha-
madas de raízes adventícias, pois crescem a partir de outras partes da planta 
(embora algumas raízes também possam originar raízes adventícias, mas que 
não se desenvolvem dos locais normais para raízes secundárias).* Quando fo-
lhas estão presentes, elas se desenvolvem a partir do caule, seja do meristema 
apical (ver próximo capítulo) ou de meristemas de gemas axilares. Em geral, 
sua organização específica (filotaxia) é reconhecível, por exemplo: oposta, 
alternada ou helicoidal. Pode existir a presença de gemas nas axilas das fo-
lhas, ou seja, perto do local onde a folha e o caule se unem. Algumas vezes, 
gemas se desenvolvem de outras partes das plantas; são as chamados gemas 
adventícias.

AdAptAçãO AO CresCiMentO AéreO

Para entendermos a estrutura – morfologia e anatomia – das plantas ter-
restres, devemos lembrar que a vida vegetal começou com organismos uni-
celulares em ambiente aquático. Ainda existem vários milhares de espécies 
diferentes de algas unicelulares tanto na água quanto expostas – em troncos 
de árvores, folhas, solo e superfícies de pedras, por exemplo, em locais com 
umidade adequada. A evolução das algas na água produziu algumas formas 
multicelulares bastante grandes, por exemplo, espécies do gênero Laminaria 
(um tipo de alga marinha marrom cuja denominação genérica é kelp). Essas 
plantas ficam bem na água, mas não possuem as adaptações necessárias para 
vida terrestre. Elas precisam ser banhadas pela água, a qual é uma fonte de 
nutrientes dissolvidos. Já que conseguem absorver nutrientes na maior parte 
de sua área superficial, não há necessidade de um sistema de canalização 
interno complexo, como o xilema (tecido lenhoso) e o floema (células adap-
tadas para conduzir materiais sintetizados na planta) em feixes vasculares 
das plantas terrestres. Elas não possuem raízes, mas sim rizoides, estruturas 
adaptadas a ancorá -las a um substrato firme, mas que absorvem minerais e 
água, como em geral as raízes fazem. Elas não apresentam cobertura à pro-
va d’água (a camada exterior modificada de células epidérmicas das plantas 
terrestres) e dessecam rapidamente em caso de exposição ao ar. Seu apoio 
mecânico provém da água ao redor, de forma que elas não precisam do tecido 
lenhoso (xilema) nem das fibras (células alongadas, de parede espessa com 
terminações estreitadas cujas paredes celulares se fortalecem com lignina, um 
material duro, na maturidade; formam parte do esclerênquima) das plantas 
terrestres. Na verdade, essas plantas são resistentes e bastante flexíveis, e a 
maioria consegue sobreviver à ação violenta das ondas. Até mesmo sua re-
produção depende da liberação de gametas masculinos e femininos na água 
circundante.

* N. de R.T. Não confundir raízes secundárias (ou laterais) com raízes com crescimento secundário, 
derivada da atividade do câmbio vascular.
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Alguns tipos de plantas terrestres ainda dependem de uma película de 
água para que seus gametas masculinos possam nadar, alcançar os gametas 
femininos e efetuar a fecundação, como por exemplo, os musgos e as samam-
baias. Porém, as plantas superiores, como gimnospermas e angiospermas, en-
viam seus gametas masculinos protegidos por um invólucro, o grão de pólen, 
para uma parte feminina receptiva do cone ou flor.*

Existe uma imensa variedade de hábitats terrestres, e plantas terrestres 
apresentam uma expressiva diversidade de formas e tamanhos. Este livro trata 
principalmente de plantas com flores (angiospermas), cuja vasta maioria com-
partilha de órgãos vegetativos distintos prontamente reconhecidos: folha, raiz 
e caule (Figuras 1.1 e 1.2). Esses órgãos lidam com a necessidade de obter, 
transportar e reter água suficiente para ajudar a prevenir a murcha, carre-
gam minerais dissolvidos e resfriam as plantas quando necessário. A maioria 
das plantas terrestres contém células e tecidos especializados para suporte 
mecânico e outros para o transporte dentro da planta dos materiais que elas 
sintetizam. A “pele” resistente (epiderme, em conjunto com a cutícula e, às 
vezes, materiais serosos) evita a perda de água, mas permite a troca gasosa. 
Pequenos poros na epiderme da maioria das folhas e caules jovens podem se 
abrir e fechar e serem regulados em tamanho (ver Capítulo 6 para detalhes). 
Esses poros, chamados de estômatos, regulam a taxa de movimento de água 
e minerais dissolvidos através e para fora da planta. Às vezes, também, a epi-
derme é a parte mais importante do sistema mecânico e mantém os materiais 
no interior da folha ou caule por meio de pressão hidráulica.

Em muitas plantas, a rigidez da epiderme é suplementada por células 
mecânicas fortificadas, organizadas em áreas mecanicamente apropriadas. 
Essas células esclerenquimáticas, com paredes lignificadas, podem ser: fibras 
(células alongadas) e esclereídes (relativamente curtas); existe uma variedade 
de tipos (ver Glossário). O colênquima também é um tecido de sustentação ou 
mecânico que ocorre em órgãos jovens e em certas folhas; as paredes são prin-
cipalmente celulósicas. Aqui, as paredes podem ser mais espessas nos ângulos 
das células; no colênquima lamelar, por exemplo, observa -se espessamento 
principalmente nas paredes celulares anticlinais (ver detalhes a seguir).

As plantas submersas em água recebem alguma proteção contra danos 
da luz ultravioleta (UV). Já as plantas terrestres precisam de outros mecanis-
mos de prevenção contra dano dos raios UV. O pigmento verde (clorofila) é 
prontamente danificado por raios UV. Uma vez que esse pigmento e seu grupo 
de enzimas especializadas é responsável pela transformação da energia da luz 
do sol em açúcares por meio de sua ação sobre CO2 e H2O, ponto de partida 
para quase toda energia orgânica estocada na Terra, é crucial que os métodos 
de proteção de UV sejam eficazes.

* N. de R.T. Cones de gimnospermas e flores de angiospermas não contêm, de fato, partes femininas re-
ceptivas. Na verdade, o que é feminino é somente o gametófito, no interior do nucelo (megasporângio), 
microscópico. As estruturas receptivas fazem parte do esporófito (ou planta adulta, como a vemos). Um 
exemplo é o estigma presente no gineceu das Angiospermas.
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Todas as plantas verdes necessitam de luz para a fotossíntese. As plantas 
desenvolveram diferentes estratégias que colocam as folhas em boa posição 
para a obtenção da luz do sol. Algumas delas (anuais, efêmeras) emitem suas 
folhas antes das outras plantas vizinhas, completam seu ciclo anual ou mais 
curto e formam sementes para a próxima geração. Outras se recolhem em uma 
forma dormente (algumas perenes e bianuais) num momento em que podem 
estar sombreadas por vegetação mais alta. Muitas espécies desenvolvem cau-
les ou troncos longos e expõem suas folhas acima da competição (algumas são 
anuais ou bienais, mas a maioria é perene). Algumas espécies não têm caules 
mecanicamente fortes, mas utilizam o suporte fornecido por aquelas que o 
têm, subindo ou escalando (podem ser anuais ou perenes). As bienais são as 
plantas com ciclo de vida de dois anos. Elas constroem um corpo vegetal e 
reservas alimentares no primeiro ano, para depois produzirem flor e fruto no 
segundo ano.

Em resumo, os fatores principais que todas as plantas terrestres, com 
caules aéreos (acima do solo) e suas folhas associadas, têm que superar são:

 1. Mecânicos, ou seja, suporte deve ser fornecido de alguma maneira, de forma 
que área superficial adequada com células contendo cloroplastos possa ser 
exposta à luz do sol para interceptar e fixar energia solar. Essas células do 
clorênquima podem estar na superfície ou logo abaixo das camadas trans-
lúcidas de células. Veja a seguir mais detalhes sobre os tipos de células que 
fornecem resistência mecânica. O crescimento secundário em espessura 
pode ser relativamente limitado em plantas anuais, mas em plantas pere-
nes pode ser extenso e necessitar de grandes quantidades de energia para 
sua produção. Quando presente, o crescimento secundário ocorre de modo 
diferente em monocotiledôneas e dicotiledôneas.

 2. Risco de perda excessiva de água, isto é, elas devem ser protegidas contra 
perda excessiva de água através das superfícies expostas. Em geral, isso é 
alcançado por uma combinação de uma camada externa serosa e uma cutí-
cula gordurosa acima da epiderme. Uma vez que a água tem que evaporar 
de algumas superfícies para que o movimento da água e minerais dissolvidos 
possa ocorrer através da planta (transpiração), a maioria das folhas, bem 
como caules que retêm a epiderme, possui poros reguladores, os estômatos, 
que podem se abrir ou fechar em resposta às condições prevalecentes.

 3. A habilidade em mover água e minerais do solo (transpiração) desde as 
raízes até regiões onde possam ser combinados com outros materiais para 
construir o corpo da planta. Da mesma forma, a habilidade de realizar o 
movimento de material alimentar sintetizado desde o local de síntese até 
locais de crescimento ou estocagem e dos estoques para células em cresci-
mento (translocação). O nível de controle estrutural e fisiológico do processo 
de carregamento do floema é de especial interesse. Epífitas se “unem” a 
outras plantas por suas raízes e obtêm sua água e minerais de maneiras 
diferentes.

 4. Reprodução, posicionamento dos órgãos reprodutivos de modo a possibilitar 
o pólen ou o mecanismo receptor de gametas operar com sucesso e, após a 
fecundação e produção de esporo/semente, garantir a dispersão dos diásporos. 
Os três primeiros pontos supracitados envolvem sistemas bem organizados 
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(ou até mesmo complexos) nas plantas superiores e serão resumidos aqui. O 
quarto, a reprodução, está fora do escopo deste livro. O crescimento secundário 
será discutido no Capítulo 2, junto com meristemas laterais.

Os sisteMAs eM detAlhe

sistemas mecânicos de sustentação

 1. Células infladas ou túrgidas, de paredes finas (parênquima), estão presentes 
em zonas de crescimento, no córtex e na medula parenquimática de várias 
plantas. Elas constituem a essência de várias plantas suculentas, por exemplo, 
Aloe, folhas de Gasteria, Salicornia de pântanos salgados e Lithops de regiões 
desérticas. A parede celular funciona como um recipiente ligeiramente elás-
tico; a pressão do líquido interno infla a célula de forma que ela dê suporte, 
como o ar em um pneu inflado. Suas propriedades de suporte dependem da 
pressão da água. Logo, a falta de água pode levar à perda de sustentação e 
murcha. Alguns órgãos de tamanho razoável podem ser apoiados por esse 
sistema, mas eles geralmente contam com a ajuda adicional de estratégias 
que reduzam a perda de água, como uma cutícula espessa e talvez também 
paredes externas espessadas, para as células epidérmicas, e estômatos espe-
cialmente modificados. Uma epiderme reforçada é especialmente importante 
porque atua como a barreira mais externa entre as células vegetais e o ar. 
Uma rachadura na “pele” de um tomate, por exemplo, rapidamente leva à 
deformação do fruto, assim como um corte na folha suculenta de Crassula 
ou Senecio rapidamente se abre. Na verdade, poucas plantas dependem 
apenas do princípio da célula túrgida e epiderme reforçada.

 2. Monocotiledôneas e dicotiledôneas têm fibras de paredes espessas espe-
cialmente desenvolvidas e alongadas, em locais definidos, que auxiliam 
na sustentação mecânica. De maneira alternativa, podem haver células 
parenquimáticas de parede particularmente espessa, em geral alongadas 
(algumas vezes chamadas de prosênquima);* células de colênquima podem 
estar presentes no caule primário onde o crescimento em comprimento 
ainda existe. Apesar de existirem apenas poucos modos de organização de 
células especializadas de suporte mecânico no caule, na folha ou na raiz, 
essas variações apresentam interesse particular para quem precisa iden-
tificar pequenos fragmentos de plantas ou realizar estudos taxonômicos 
comparativos. As variações serão tratadas em detalhe nos capítulos sobre 
cada órgão. Claro, para ser eficiente, o sistema mecânico deve economizar 
materiais, e as células não devem se organizar de maneira a atrapalhar ou 
impedir as funções fisiológicas essenciais dos órgãos.

* N. de R.T. O termo prosênquima tem desaparecido progressivamente da terminologia em anatomia 
vegetal. Contudo, ele compreende todos os elementos mecânicos e espessados da madeira (elementos 
traqueais, como traqueídes e elementos de vaso, e esclerênquima), enquanto parênquima é usado para 
os tecidos de paredes delgadas ou macias, no xilema ou fora dele.
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Os sistemas mecânicos se desenvolvem com o crescimento inicial da plân-
tula. Enquanto, no início, as células túrgidas são os únicos recursos de sus-
tentação, o colênquima pode ser estabelecido com rapidez, em especial nas 
dicotiledôneas. Esse tecido aparece concentrado na parte externa do córtex, e é 
frequentemente associado com a nervura mediana da lâmina foliar e o pecíolo.

O colênquima é essencialmente o tecido de sustentação dos órgãos pri-
mários ou daqueles passando pela fase de crescimento em comprimento. As 
células que constituem esse tecido possuem paredes celulósicas engrossadas 
nos seus ângulos,* são ricas em pectinas e encontradas geralmente com cloro-
plastos em seus protoplastos vivos.

Algumas vezes, o único suporte mecânico adicional é fornecido pela ma-
deira (xilema), composta de traqueídes (elementos traqueais não perfurados, 
isto é, células com a membrana de pontoação intacta, entre elas e elementos 
adjacentes do sistema vascular), como na maioria das gimnospermas, ou pe-
las traqueídes, vasos (série de elementos de vaso com formato de tubo, com 
paredes terminais com perfurações compartilhadas; elementos dos vasos são 
os componentes celulares individuais de um vaso, com paredes terminais per-
furadas) e fibras do xilema, nas angiospermas. Contudo, é muito mais comum 
que também existam fibras fora do xilema (fibras extraxilemáticas), organi-
zadas em feixes ou na forma de cilindro completo, como em Perlagonium, o 
que pode dar considerável resistência a plantas herbáceas, em particular aos 
caules e às folhas de monocotiledôneas herbáceas. As fibras bastante alon-
gadas, com suas paredes celulósicas e lignificadas, são menos flexíveis e não 
se alongam tão prontamente quanto os colênquimas; por consequência, elas 
costumam ser encontradas mais completamente desenvolvidas nas partes de 
órgãos que pararam de crescer em comprimento.

A Figura 1.1 mostra algumas organizações das fibras em caules e folhas 
de dicotiledôneas. Na folha, em geral, as fibras reforçam as bordas (por exem-
plo, em Agave) e são encontradas como estruturas de sustentação ou bainhas 
associadas com os feixes vasculares. No caule, feixes junto à epiderme podem 
agir como vergalhões de ferro ou aço, reforçando o concreto armado. Junto 
com o contorno reforçado que em geral elas conferem ao caule, elas produ-
zem um sistema ao mesmo tempo rígido e flexível, com economia no uso de 
material de fortalecimento.

Sabe -se que tubos resistem mais efetivamente a dobras do que vergalhões 
sólidos de diâmetro similar; também utilizam bem menos material. Logo, não 
é de se surpreender que tubos ou cilindros de fibras tenham ocorrência co-
mum em caules. Eles podem ocorrer próximos à superfície, mais internamente 
no córtex ou na forma de algumas camadas de células unindo um anel externo 
de feixes vasculares (Figura 1.1).

As várias disposições dentro de folhas, caules e raízes serão discutidas 
com mais detalhe nos Capítulos 4 -6. Devemos mencionar aqui que, em al-

* N. de R.T. O colênquima não apresenta espessamento unicamente nos ângulos (colênquima angular). O 
espessamento pode estar nas paredes tangenciais, paralelas à superfície (colênquima lamelar), junto aos 
espaços intercelulares (colênquima lacular) ou uniformemente por toda a célula (colênquima anelar).
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guns caules de monocotiledôneas, feixes vasculares individuais espalhados 
através do caule podem estar incluídos em um forte cilindro de fibras, for-
mando a bainha do feixe. Cada feixe, em conjunto com sua bainha, então 
age como um vergalhão de reforço disposto em uma matriz de células pa-
renquimáticas e com um centro de células crivadas, de modo que a unidade 
como um todo aja como um cilindro oco com máxima eficiência de transpor-
te e resistência.

Em geral, as fibras ou esclereídes em folhas de dicotiledôneas também 
são relacionadas com a organização das nervuras na lâmina e com os traços 
vasculares do pecíolo. Estes são apresentados na Figura 1.2. A concentração 
da resistência em um cilindro ou feixe aproximadamente centralizado no 
pecíolo permite considerável torção ou giro quando a lâmina foliar é movida 
pelo vento, sem haver dano aos delicados tecidos de condução. Caules pri-
mários de dicotiledôneas podem ter fibras no córtex e no floema. As raízes 
subterrâneas, tanto de monocotiledôneas quanto de dicotiledôneas, têm que 
resistir a forças e estresses diferentes daqueles impostos aos caules aéreos 
– forças de tensão ou tração em oposição às forças de dobramento. A con-
centração de células de sustentação próximas ao centro da raiz dá a elas 
propriedades parecidas com a de uma corda. Veja o Capítulo 4 para maior 
desenvolvimento desses temas.

Os sistemas de transporte

Não é possível apresentar um modelo simples e abrangente para demons-
trar a grande variedade de combinações de sistemas vasculares que ocorre 
nas plantas vasculares, ou mesmo em dicotiledôneas ou monocotiledôneas. 
Dicotiledôneas compostas inteiramente por tecidos primários tendem a ser 
um pouco mais estereotipadas do que as monocotiledôneas, mas mesmo assim 
existe uma ampla variedade de combinações.

Os elementos essenciais dos dois sistemas são o xilema, relacionado com 
o transporte de água e sais dissolvidos, e o floema, que transloca materiais 
solúveis, porém sintetizados, ao longo da planta para locais de crescimento 
ativo ou regiões de uso ou armazenamento. Feixes de xilema e de floema em 
geral encontram -se associados; juntos, formam os feixes vasculares e com fre-
quência estão envoltos por uma bainha de fibras. Além disso, em alguns casos, 
também são envolvidos por uma bainha externa de células parenquimáticas 
(a bainha do feixe). Feixes vasculares formam os “sistemas de tubulação” dos 
tecidos primários e órgãos sem crescimento secundário em espessura.

No ápice (ponta) da parte aérea e da raiz, onde o tecido vascular ainda 
não está desenvolvido, materiais solúveis e água se movem de célula para 
célula através de finos cordões especializados de protoplasma (chamados de 
plasmodesmos) nessas zonas relativamente não especializadas. Porém, não 
muito longe dessas zonas de crescimento, sistemas de condução mais formais 
são necessários para lidar com o fluxo de assimilados e água. Feixes procam-
biais, feixes de células de paredes finas e alongadas, precursoras dos feixes 
vasculares, são vistas primeiramente; depois, mais longe dos ápices, diferen-
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ciação do protofloema (floema primário formado inicialmente) é seguida do 
protoxilema (xilema primário formado inicialmente) e, em seguida, pelo me-
tafloema e metaxilema (células de floema e xilema, respectivamente, forma-
das depois). Juntos, o protoxilema e o metaxilema, bem como o protofloema 
e o metafloema, constituem os tecidos vasculares primários. Na maioria das 
dicotiledôneas, os feixes recém -formados se unem aos feixes vasculares an-
teriormente formados no caule através de uma lacuna na folha ou no ramo, 
composta por células parenquimáticas que “rompem” os tecidos mais rígidos 
associados com os sistemas de condução do caule.

Na maioria das dicotiledôneas, a lâmina foliar (limbo) possui uma ner-
vura central às quais se unem as laterais. Estas últimas formam uma rede 
composta de sistemas maiores e menores. A nervura central é diretamente 
conectada ao traço do pecíolo, o sistema vascular do pecíolo. Este então entra 
no caule e se une ao sistema de caule principal através de lacuna no traço da 
folha, conforme descrito acima. No caule primário, todos os feixes vasculares 
estão separados entre si, exceto nos nós – as partes dos caules onde uma ou 
mais folhas se conectam. Feixes vasculares no caule podem permanecer se-
parados em várias trepadeiras, como por exemplo, em Cucurbita e Ecballium, 
mas na maioria das dicotiledôneas os feixes se unem dentro de um cilindro 
por meio do crescimento de xilema e floema secundários a partir do câmbio 
vascular (meristema lateral composto por células de parede fina a partir das 
quais os tecidos vasculares secundários se desenvolvem); ele é originado do 
câmbio fascicular, que se forma dentro do feixe vascular, e do câmbio interfas-
cicular, entre os feixes vasculares.

Um rearranjo complexo de tecidos ocorre na planta com crescimento 
primário, onde os sistemas do caule e da raiz se encontram (hipocótilo). Nos 
feixes vasculares do caule, o floema se encontra normalmente no lado externo 
do xilema na maioria das plantas. Na raiz, como visto em secção transversal, o 
xilema é central e pode apresentar vários lobos ou polos, com o floema situado 
entre eles. Após a ocorrência do crescimento secundário, o hipocótilo é circun-
dado pelo xilema e floema secundários, e a anatomia da parte aérea e da raiz 
se torna mais similar. O crescimento secundário será discutido no Capítulo 3.

Células de transferência são células parenquimáticas especializadas en-
contradas em várias partes da planta, mas em especial nas regiões onde existe 
demanda fisiológica por transporte e onde células de floema ou xilema típicos 
não são evidentes. Um bom exemplo é a junção entre cotilédones (primeiras 
folhas das plântulas) e o eixo caulinar em plântulas. Células de transferência 
também podem estar presentes perto das extremidades das nervuras ou próxi-
mas de gemas adventícias (gemas que se desenvolvem em posição incomum; 
por exemplo, sobre um caule em adição ou substituição àquelas em axilas 
foliares, ou gemas em segmentos de raízes ou de folhas).

Secções finas das paredes de células de transferência mostram várias pe-
quenas projeções direcionadas para o lume celular (a parte da célula vegetal 
delimitada pelas paredes celulares). Essas projeções aumentam bastante a su-
perfície da interface plasmalema -parede celular, local de atividade metabólica 
relacionado com o movimento rápido, mediado por energia, dos materiais 
entre células adjacentes. As projeções são tão finas que secções convencionais 
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obtidas com um micrótomo de rotação são muito espessas para que sejam 
vistas.*

Monocotiledôneas são bastante diferentes das dicotiledôneas em sua 
vascularização. Em geral, folhas e caules são bem menos prontamente separá-
veis como órgãos distintos. Não há crescimento secundário derivado um câm-
bio vascular verdadeiro, então um cilindro de tecido vascular não se forma. 
Quando ocorre crescimento secundário, como em Dracaena e Cordyline, é por 
meio de tecido especializado, situado próximo à superfície do caule, que for-
ma feixes vasculares completos e individuais e tecido fundamental adicional.

Feixes vasculares são geralmente organizados no caule com o polo do 
xilema** voltado na direção do centro do caule (mas nem sempre é dessa ma-
neira). A disposição dos feixes vasculares foliares é muito variável. Gramíneas 
e algumas espécies de Juncus, por exemplo, com frequência possuem feixes 
em fileira como na Figura 1.3. Alguns outros tipos de organização são discu-
tidos no Capítulo 6.

Já que não há cilindro vascular nas monocotiledôneas, onde os traços fo-
liares (feixes) penetram o caule, eles não formam lacunas. Eles podem se unir 
na região dos nós, onde todos os feixes neste nível específico do caule formam 
um tipo de plexo, como nos aloés. Às vezes, em caules com nós, os traços folia-
res podem continuar para baixo a partir de seus pontos de entrada para dentro 
do caule por um entrenó completo antes de se unir ao plexo nodal abaixo 
(por exemplo, Restio, Leptocarpus, Restionaceae). Em outras plantas sem nós 
(por exemplo, as palmeiras), os traços foliares seguem um caminho simples, 
se curvando para dentro na direção do centro do caule, e então gradualmente 
se “movendo” na direção da região externa do caule mais abaixo. Esses traços 
foliares se unem aos feixes principais por meio de feixes de ligação pequenos 
e imperceptíveis. Esse sistema é belo em sua simplicidade, mas é muito difícil 

FigurA 1.3
folha de Juncus bufonius (em secção transversal, x48), mostrando uma fileira de feixes vasculares com os po‑
los do xilema direcionados para a superfície adaxial. observe feixes de esclerênquima (fibras) marginais e a 
diferença em tamanho entre células epidérmicas adaxiais e abaxiais. cada pequeno feixe vascular tem uma 
bainha parenquimática; em feixes maiores, calotas de esclerênquima interrompem a bainha parenquimática.

* N. de R.T. Micrótomos são instrumentos destinados à obtenção de secções finas de órgãos de plantas 
ou animais. Podem ser obtidas secções de algumas dezenas de micrômetros (30 mm, por exemplo) até 
tão finas como 1 mm. Contudo, as dimensões das projeções ou invaginações de parede celular nas cé-
lulas de transferência são tão pequenas que dificilmente podem ser distinguidas em secções de vários 
micrômetros.
** N. de R.T. No polo encontra-se o protoxilema.

Cutler.indd   28 1/6/2011   13:26:04



Anatomia vegetal          29

de ser analisado, por haver tantos (várias centenas) feixes vasculares, mesmo 
na porção estreita de um caule de uma pequena palmeira como Raphis. Ao 
seguirmos o curso dos feixes dentro de uma palmeira, percebemos que eles 
começam a seguir um curso helicoidal para baixo no caule.

A raiz primária não se desenvolve na maioria das monocotiledôneas. Sua 
função é geralmente assumida por numerosas raízes adventícias que apare-
cem em um estágio inicial, em geral nos nós e se unem ao sistema vascular no 
que com frequência se parece com uma massa desordenada de tecido vascular 
com elementos bastante curtos tanto no floema quanto no xilema.
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