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Fisiologia Vegetal:

Inúmeras disciplinas envolvidas:

• Biologia
• Morfologia
• Anatomia
• Ecologia
• Bioquímica
• Biofísica

• Física 
• Química
• Matemática



QUÍMICA

Elementos que compõem o corpo da planta

tabela periódica interativa: http://www.ptable.com/



QUÍMICA/BIOQUÍMICA

• Moléculas que compõem o corpo da planta
• Reações que ocorrem no corpo da planta

Micromoléculas



Vias metabólicas: metabolismo primário e secundário

Plantas:
metabolismo 
fotoautotrófico

O termo metabolismo 
secundário* é utilizado 
somente para plantas e 

microorganismos

Animais podem acumular 
metabólitos secundários de 

plantas

*

*

*

*



O que as plantas têm em comum?

• Metabolismo básico 
• Plano arquitetônico

Elementos em comum:

• Fotoautotróficos. 
• Desenvolveram mecanismos capazes de evitar a dessecação.
• Imóveis – devem crescer em direção às suas necessidades 

essenciais.

Vegetais superiores:
• Estruturalmente reforçados para crescerem.
• Desenvolveram mecanismos de transporte capazes necessários 

a sobrevivência de organismos de maior porte.



Metabolismo: fotoautotrófico
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Fig baseada em: Kebauy, G.B., Fisiologia Vegeta, Ed. Guanabara Koogan

Necessidades básicas:
• Luz
• Água
• CO2, O2

• Sais minerais

Organismo capaz de sintetizar seu próprio 
alimento utilizando compostos inorgânicos e a 
energia da luz.

reações metabólicas
comuns em animais

e plantas
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Balanço entre fotossíntese e respiração:
porque a planta cresce?



Origem das organelas - mitocôndrias e cloroplastos

FOTOSSÍNTESE 
OXIGÊNICA



Origem dos cloroplastos:Teoria da endossimbiose

Fonte: Keeling et al. (2004)
Protist 155:3-7

cianobactéria

transferência de genes

Glaucophytas
Rhodophytas Chlorophytas

ENDOSIMBIOSE

eucarioto
com 

mitocôndria

Nas plantas a fotossíntese ocorre nos cloroplastos:
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Plastídeos:



Briófita
(450*)

Chlorófita
(700*)

Pteridófita
Licófita

Gimnospermas

Angiospermas
235 000 espécies
(130*)

Ancestral

• Evolução no Reino Plantae
• Todas as plantas terrestres descendem de 

uma alga verde ancestral (da Ordem 
Charales)

• As Angiospermas dominam a face da terra 
há 100 milhões de anos

*milhões de anos

400 000 espéciesPlantas:



Principais adaptações necessárias 
para a ocupação do ambiente 
terrestre:

• Ocupar ambientes úmidos ou/e
• Prevenir a dessecação ou/e
• Resistir a dessecação

Origem do grupo:
aquáticas

Necessidades básicas dos 
vegetais?



Cooksonia

2,5 cm

Morfologia:
• pequenas
• dicotômicamente ramificadas
• sem folhas
• sem raízes

primeiras plantas vasculares - extintas
(420 – 380 milhões de anos atrás).

Habitat:
• pântanos

não há praticamente 
especialização



Estruturas do Gametófito
• caulídio: sustentação fotossíntese
• filídios: fotossíntese, absorção de água
• rizóides: aderência ao substrato

rizóides

filídios

1 mm

Plantas atuais com plano arquitetônico simples: 
Briófitas

adaptações
ao ambiente

terrestre:

ambientes
úmidos

ambientes
secos



300 milhões de 
anos de evolução

Aumento da complexidade:
Especialização das funções das diferentes partes do corpo da 
planta



folha

raíz
primária

O corpo 
da 
Planta:

sistema radicular

sistema caulinar

entrenó
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flor
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tecido 
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Angiosperma

O crescimento 
das plantas é 
contínuo.

semente



Cactaceae

Cuscuta racemosa
(parasita)

Sistema caulinar
Principais funções:
• fotossíntese
• reprodução
• sustentação  e translocação

células específicas:
ex: estômatos

órgãos específicos:
ex: folhas

metabolismo específico:
ex: CAM

exceção:

tecidos específicos:
ex: epiderme



plantas da pradaria

http://www.epa.state.il.us/environmental-progress/v30/n4/landfill.html

Sistema radicular

Principais funções:
• absorção de água
• absorção de sais minerais
• ancoramento da planta ao substrato

Órgão heterotrófico

exceção:

orquídeas: raízes 
aéreas



Integração 
do sistema 
radicular e 
caulinar

Obs: no esquema a extensão 
do sistema radicular foi 

reduzida



Reprodução:

redução do gametófito nas plantas

algas filamentosas briófitas pteridófitas gimnospermas angiospermas

Tipo de ciclo de vida: alternância de gerações heteromórficas

independência da água
na reprodução

A colonização do ambiente terrestre por produtores primários permitiu a 
colonização de organismos heterotróficos.  



Aplicação do conhecimento em fisiologia vegetal:

Agricultura - objetivo: aumento da produção

Produtos: alimentos e matéria prima para a indústria

Conhecimento:
•nutrição mineral
•irrigação
•patógenos
•simbiontes
•desenvolvimento de cultivares (mais recentemente: transgênicos)
•pós – colheita

Resultados:
•abundância de alimento (direto e indireto)
•abundância de matéria prima
•bioremediação
•lazer



PROJETO: Biologia Vegetal na Rede
Objetivos:
Avaliar a acessibilidade da informação a respeito do tema
Níveis avaliados:
Nível Fundamental
Nível Secundário
Refletir e relatar experiência pessoal com o aprendizado via rede:

TAREFAS:
Levantamento dos sites disponíveis:
Em português:

Se concentrar em sites do Brasil e Portugal (outros países fazer um rápido levantamento)
No Brasil diferenciar entre:

sites governamentais: União, Estados e Municípios, universidades – começar pelo Rio
sites privados: ONGs, Escolas, Fundações

Elaborar ficha contendo:
Organização responsável
Link e eventuais sublinks interessantes com suas particularidades
Avaliar para cada site:
nível escolar (publico alvo)
facilidade de busca por assunto de interesse
clareza - texto e ilustrações
precisão
se inclui aulas práticas (sugestão de experimentos)
acessibilidade (apps)

Obs: trocar os sites encontrados entre si e normalizar a avaliação



Próxima aula:
• Célula vegetal
• Ciclo de vida
• Desenvolvimento do embrião
• Fotossíntese


