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Nutrientes inorgânicos 

 



Macronutrientes & 

Micronutrientes 
 

Grande 

quantidade 
Pequena 

quantidade 



Adubo (fertilizante) 

orgânico x industrial 
 correção do solo 



Uso indiscriminado  

de fertilizantes 

 



Absorção de “seiva bruta” 

(água e sais minerais)  
 Simplasto 

Simplasto 

Apoplasto 

 
 
 

 Local de absorção:  zona pilífera 

 

 

 

 A água se locomove em direção ao xilema via: 

 
 

• Simplasto: passando por dentro das células  

via plasmodesmos. 

 
 

• Apoplasto: passando entre as células 

 



Pressão positiva da raiz 

Capilaridade 

Condução da seiva bruta 



Condução da seiva bruta 

Teoria da “coesão-tensão” 



Transpiração nas plantas 

 Cuticular  

 

 

 

 

 Estomatar  

       Taxa de transpiração 

 Taxa de transpiração 



Estômatos 

(estrutura) 



Fatores que determinam a 

abertura dos estômatos: 

  

 

Fatores que determinam a abertura dos estômatos: 

 

 Luminosidade 

 

 Estimula a abertura dos estômatos 

 Maioria das plantas (abrem estômatos durante o dia) e os fecham (à noite) 

 Dia  luz  fotossíntese  abertura dos estômatos  trocas gasosas 

 

 Concentração de gás carbônico (CO2) 

 

 Baixas concentrações de CO2  Estômatos abrem 

 Altas concentrações de CO2   Estômatos se fecham 
 

 Disponibilidade de água 

 

 Pouca água no solo  estômatos se fecham 

 Muita água no solo  estômatos abrem 

 

 

 

 
 

Adaptação à fotossíntese 

Adaptação à economia hídrica 



Abertura 
 

Entrada de K+ 

Água entra nas células guarda 

Células guarda tornam-se túrgidas 

Promove a abertura do ostíolo 
 

Fechamento 
 

Saída de K+ 

Água sai das células guarda 

Células guarda tornam-se plasmolizadas 

Ocorre o fechamento do ostiolo 

 

Movimento dos estômatos  



Nutrição orgânica  

das plantas  

 Plantas = autotróficas 

 

 Produzem sua própria matéria orgânica 

por meio da fotossíntese 

 

 CO2 + H2O + Luz  C6H12O6 + O2 

 
Glicose 

Amido  

Sacarose 



Célula 

clorofilada 

Membrana do tilacóide 

Esquema da 

molécula de 

clorofila 

Folha 

Granum 

Parede 

celular 

Cloroplasto 

Membrana externa 

Membrana 

interna 

Tilacoide 

Granum 
Estroma 

DNA 

Núcleo 

Vacúolo 
Cloroplasto 

Tilacóide 

Complexo antena 

Onde ocorre a  
fotossíntese? 



Fatores que afetam  
a fotossíntese  

Intensidade e comprimento 

de onda de luz 



Fotossíntese X 
Respiração  



 

Teoria mais aceita: Fluxo por pressão 

 

Como a matéria orgânica se movimenta no floema? 

 

 Folhas (órgãos fonte) 

o Floema possui maior concentração de 

matéria orgânica. 
 

 Raízes (órgãos dreno) 

o Floema possui menor concentração de 

matéria orgânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Floema Xilema 

Transpiração 

Fluxo de 

água 

entre 

xilema e 

floema 
Fonte 
(folhas) 

Dreno 
(raízes) 

A água passa do xilema para o floema,  onde existe 

 maior concentração de matéria orgânica (osmose) 

Ao atingir o floema a água empurra as moléculas 

orgânicas para o seu destino onde serão assimiladas 

Condução da seiva  
elaborada 



Experimento do  
“fluxo por pressão” 

 

Então, o que faz com 

que a água se 

movimente no 

interior do floema é 

a diferença de 

pressão osmótica 

existente 

entre o órgão fonte 

(folhas) e o dreno 

(raízes) 
 



 

Anel de Malpighi  



Hormônios vegetais  

  
Aula II 




