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1. Funções

• Fixação 

• Absorção

• Armazenamento

Raiz



Raiz



Raiz - Externa

A) Coifa: Na ponta da raiz, tecido que protege o
meristema da raiz (tecido embrionário de
crescimento).



B) Região ou Zona Lisa: onde se nota o
crescimento da raiz.

Raiz - Externa



C) Região ou Zona Pilífera (pilosa): onde se
encontram os pelos absorventes, região de
maior absorção de água.

Raiz - Externa



D) Região ou Zona de ramificação: de onde
surgem as raízes laterais ou secundárias

Raiz - Externa



E) Colo: transição entre o caule e a raiz

Raiz - Externa



Raiz - Interna



Raiz

2. Tecidos que formam as raízes: 
• Epiderme - revestimento
• Córtex – preenchimento e armazenamento
• Endoderme  - sustentação (estria de Caspary)
• Periciclo – raízes secundárias
• Xilemas – seiva bruta
• Floemas – seiva elaborada



Raiz

3. Tipos
a) Terrestres

• Fasciculadas
• Pivotantes ou axiais



Raiz

3. Tipos
a) Terrestres
• Tuberosas: quando armazenarem reservas de nutrientes

(principalmente amido). Podem ocorrer tanto em axiais como
em fasciculadas.



Raiz

3. Tipos
a) Aéreas
• Suportes ou escoras: Raízes que partem do caule acima do 

colo, em direção ao solo e ajudam a aumentar a fixação do 
vegetal. 



Raiz - Interna

3. Tipos
a) Aéreas
• Respiratórias ou Pneumatóforos: Raízes que se projetam em 

direção a atmosfera e realizam trocas gasosas.



Raiz

3. Tipos
a) Aéreas
• Raiz sugadora ou haustórios: Raízes de plantas parasitas que

penetram nos xilemas (hemiparasitas) ou nos floemas
(holoparasitas) como o cipó-chumbo, que devido a isso
perdeu a capacidade de fazer fotossíntese.



Raiz 

3. Tipos
a) Aéreas
• Raiz Tabulares: muito achatadas, servem para respiração e

fixação da planta.



Raiz

3. Tipos
a) Aéreas
• Raiz Cintura: Raízes que crescem enroladas em um suporte 

como caules de outra planta. Apresentam uma casca especial 
chamada velame, que absorve água do ar. 



Raiz

3. Tipos
a) Aéreas
• Raiz Grampiforme: Raízes pequenas que aderem fortemente 

ao substrato.



Raiz

3. Tipos
a) Aquáticas: adaptadas ao meio aquático, coifa 
desenvolvida. Aguapés e Vitória-Régia




