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RAIZ E CAULE

MORFOLOGIA EXTERNA

RAIZ 

Origem: a  primeira raiz  
(raiz primária) de uma 
planta com sementes é
originada pela radícula do 
eixo embrionário.

Funções: 

ü fixação da plântula no solo

ü absorção de água e sais 
minerais

üArmazenamento

ücondução
Raven, 2001

Avena sativa
(aveia)

31d

45d 80d



2

RAIZ 

Características Gerais

§ corpo não segmentado, sem folhas e gemas

§ subterrâneo e aclorofilado (maioria)

§ presença de coifa e pêlos absorventes

§ geotropismo positivo e fototropismo negativo

RAIZ 

Raiz 
lateral

Raiz 
lateral Raiz lateral 

emergente

Pelos 
radiculares

Bainha de 
mucilagem

Coifa- massa de células 
parenquimáticas vivas, semelhantes 
a um dedal, que receste e protege o 
meristema apical e ajuda a raiz a 
penetrar no solo.

Bainha de mucilagem – massa 
viscosa, que lubrifica a raiz durante 
a sua penetração através do solo.

Columela – coluna central de 
células que é o sítio de percepção da 
gravidade na coifa, onde são 
encontrados amiloplastos.
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RAIZ - Classificação
Quanto a origem podem ser:

Raiz normal: raízes que se 
desenvolvem a partir da radícula do 
embrião 

Raiz adventícia: são raízes que 
desenvolvem a partir do caule ou das 
folhas.

a- raiz pivotante

b- raiz adventícia

Quanto o habitat:

Subterrâneas

Pivotante

Tuberosa

Fasciculado

RAIZ - Classificação

Raiz adventícia 
tuberosa

Dahlia sp.

(dália)
Raiz secundária 

tuberosa

Ipomoea batatas (L.)

(batata doce)

Raiz axial 
tuberosa

Raphanus 
sativus L.

(rabanete)

Raiz axial 
tuberosa

Daucus 
carota L.

(cenoura)
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RAIZ - Classificação

Aéreas

estranguladoras

grampiformes

Pneumatóforos

Haustórios

Suporte

Tabular 

Adventícias que abraçam outro 
vegetal 

Adventícias com forma de grampo, 
que fixam a planta trepadora

Geotropismo negativo – fornece 
oxigênio  às partes submeras 

Órgãos chupadores que penetram no 
corpo do hospedeiro

Adventícia – auxiliam a sustentação 
do vegetal

Ampliam a base da planta, dando -
lhe maior estabilidade

RAIZ - Classificação

Raiz grampiforme

Ficus pumila L.

(falsa-hera)

Raiz estranguladora

Ficus subg Urostigma

(gameleira)
Raiz sugadora

Struthanthus sp.

(erva-de-passarinho)
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RAIZ - Classificação

Raiz respiratória

Avicena tomentosa Jack.

Raiz suporte

Pandamus sp.

(pândano)

Raiz suporte

Zea mays

(milho)

Raiz tabular

Ficus 
microcarpo L. f.

(laurel-da ínia)

RAIZ - Classificação

Aquática – quando se desenvolvem na água. Ex: 
aguapé

Raiz aquática

Eichohornia crassipes (Mart.)

Solms-Laubach (aguapé)
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CAULE

Origem: na gêmula do 
caulículo do embrião da 
semente.

Funções: 

ü produção e suporte de 
ramos, flores e frutos

ü condução de seiva

ü crescimento e 
propagação vegetativa

ü às vezes, fotossíntese e 
reserva de alimentos

CAULE

§Características Gerais

§ corpo dividido em nós e entrenós

§Presença de folhas e botões vegetativos

§ geralmente aclorofilados. Exceções: caules 
herbáceos

§Geralmente aéreos. Exceções: bulbos, rizomas 
etc.

§ geralmente geotropismo negativo

§ fototropismo positivo
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CAULE - Classificação

Quanto
ao

habitat

Aéreos

Subterrâneos

eretos

rastejantes

trepadores

estolões

rizoma

bulbo

pseudobulbo

Aquáticas

Tronco – árvores
Haste - herbácea
Estipe – palmeira, mamão
Colmo – milho e bambu
Escapo - agave

abóbora

Defini ção – hera (raízes
adventícias)
Volúveis – (sinistrorsos ou 
dextrorsos) madressila

bananeira

Lírio, cebola e alho

Desenvolvem – se em meio líquido

morango

orquídea

CAULE - Classificação

Tronco
Michelia champacaL.

(magnólia))

Haste
Galinsoga parvifloraCav.

(botão-de-ouro) Estipe
Roystanea oleracea 

(Jaq.)Cook.
(palmeira-imperial)
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CAULE - Classificação

Escapo
Hypoxis decumbens L.

(falsa-tiririca)

Rastejante
Curcubita pepo L.

(abóbora)

Colmo

Ch
eio

vaz
io Trepador

Ficus sp.
(hera)

Trepador
Vitis niniferaL.

(uva)

Saccharum officinarum L. (cana-de-açúcar)

Bambusa sp. (bambu)

CAULE - Classificação

Volúvel dextrorso

Volúvel 
sinistrorso

Estolão
Fragaria vesca L.

(morangueiro)

Pseudobulbo
Orchidaceae
(oequídea)

Tubérculo
Solanum tuberosum L.

(batata-inglesa)
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CAULE - Classificação

Bulbo tunicado
Allium cepa L.

(cebola)

Bulbo composto
Allium sativum L.

(alho)

Bulbo sólido
Hypoxis decumbens L.

(falsa-tiririca)

Bulbo escamoso
Lilium longiflorum Thunb.

(lírio)

CAULE - Classificação

Quanto a 
ramificação

Indicisos

Ramificados

Monopodial

Simpodial

Em dicásio

Não ramificados. Ex. estipes

Quanto a 
consistência

Herbáceo

Sublenhoso

Lenhoso
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CAULE - Classificação

Quanto ao 
desenvolvimento

erva

subarbusto

arbusto

árvore

liana

Adaptações 
do caule

Cladódios

Espinhos

Gavinhas

Cladódios

Cipó trepador

Pouco desenvolvido

Pequeno até 1 metro

Ramificado a partir da base

Tronco nítido Gavinhas


