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Plantas

grande diversidade

formas

tamanhos

habitats

Lemna minor
sequoia





Folha

Órgão laminar e verde das plantas, que constitui a 

estrutura assimiladora por excelência, e que 

consta de uma lâmina verde, o limbo, de uma 

haste ou pecíolo e, por vezes, de uma parte basal 

alargada, a bainha (Aurélio).
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Folhas
Grande variedade

cores
formas
tamanhos
espessura

Relações

genética

fisiológica

ecológica





     Cactus
Espinhos = folhas modificadas



Parênquima

paliçádico

Feixe 

vascular

Parênquima 

lacunoso

Estômato

Cutícula

Endoderme

Xilema

Floema

Epiderme da 

face abaxial
Estômato

Epiderme da 

face adaxial

Estrutura foliar

esquema: corte

 transversal



Corte transversal de uma folha



Tricomas da epiderme foliar



células do xilema



vacúolo

parede celular

Célula vegetal





Epiderme foliar

células especializadas

  células-guarda

estômato 



Trocas gasosas

Saída de vapor d’água

transpiração

Entrada de CO2

fotosssíntese



Detalhe: cloroplastos



Cloroplastos

 os cloroplastos contêm seu próprio DNA

 aparato para replicá-lo e expressá-lo

 porém, muitas proteínas codificadas pelo DNA 
nuclear

clorofila e outros pigmentos: membranas dos tilacóides 

unidades isoladas de organização: fotossistemas 



Clorofilas 

pigmentos naturais mais abundantes no planeta

há vários tipos de clorofila

diferenças nos detalhes de suas estruturas moleculares e 
nas propriedades específicas de absorção 



• estrutura macrocíclica assimétrica totalmente insaturada

• quatro anéis de pirrol coordenados a um íon magnésio

• uma cadeia de fitol

• os anéis podem absorver fótons e acomodar elétrons

• ligações duplas e simples alternadas: fotorreceptor eficaz



Cada molécula de clorofila pode absorver um quantum 

de energia de cada vez, o que causa excitação de um 

elétron de um dos átomos da molécula

Os elétrons  que estão em orbitais no estado estável do 

átomo recebem a energia e podem se deslocar para 

orbitais de maior energia, mais distantes do núcleo 



as moléculas de clorofila absorvem luz e os elétrons ficam 
temporariamente em níveis mais energéticos (estado excitado)

à medida que os elétrons retornam para seu estado fundamental de 
energia, a energia liberada tem quatro possíveis caminhos



Quarto caminho: o próprio elétron com alta energia 

pode ser transferido para uma molécula vizinha (um 

aceptor de elétron), a qual faz parte de uma cadeia 

transportadora de elétrons.

A transferência de elétrons de uma molécula de clorofila 

para outras moléculas e a via de transferência de energia 

por ressonância têm importância fundamental no 

processo fotossintético. 



transferência de energia 

muito eficiente (95 a 99% 

dos fótons absorvidos têm 

sua energia transferida)



Espectro de absorção
 dos pigmentos

Faixa de radiação absorvida
 pelos pigmentos



Esquema do sistema transportador de elétrons

O dano que a falta de um desses elementos pode causar ao 

organismo inviabilizaria a continuidade do processo lento da evolução



Esquema representativo do Fotossistema II

complexo de liberação de oxigênio (Mn, cálcio, cloreto, etc...)

único sistema bioquímico capaz de oxidar a água

CLO reduzido    oxida 2 moléculas H2O   1 molécula O2





RUBISCO

Reação com CO2  e  O2 



Fotorrespiração

perda líquida de carbono

fotoproteção?

vias alternativas



bainha vascularmesofilo

Plantas C4
síndrome Kranz (coroa)



Metabolismo C4

Cana-de-açúucar



Metabolismo CAM

Cactus

Agave



MetilEritritolFosfato



    Uma “simples” folha

 Estrutura e fisiologia complexos

 Papel fundamental na vida da planta
 
 Crescimento

 Reprodução
 Flores
 Frutos

 Produção no planeta

 Alimentação dos herbívoros













O conhecimento acerca de uma 
“simples” folha aponta para o 

planejamento inteligente de um órgão 
que é fundamental para a sobrevivência 
 das plantas e sustenta toda a vida no 

planeta Terra.



Muito 

obrigada!

“Há muito mais religião na ciência 
do que você poderia supor.”

Michael Pollan
Em defesa da comida – Um manifesto (2008)
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