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  Transporta água e sais minerais. 

  É constituído por células mortas, que funcionam como verdadeiros tubos de 
transporte da seiva bruta (seiva xilémica).  

 



  Transporta seiva elaborada, ou seja, substâncias que provêm dos órgãos 

fotossintéticos. 

  Tecido complexo. 

  Constituído por tubos ou vasos crivosos. 

  As células de companhia são células vivas através das quais ocorre o fluxo 
de seiva elaborada. 







 Ao contrário dos animais, as plantas não possuem nenhum coração ou 
qualquer orgão similar que funcione como uma bomba impulsionadora de 
fluidos. 

 No entanto existem plantas enormes, como as sequóias que atingem 115m 
de altura. 

 

 Como conseguem, então, fazer circular as seivas no seu 

interior  ? 



  O meio em que a planta está inserido é hipotónico (baixa concentração de 
soluto). 

 

  Obriga a água a entrar na raiz por osmose. 

 

  Cria-se assim uma pressão nestes tecidos, provocada pela acumulação de 
água e que a vai forçar a subir no xilema por capilaridade.  



 Transpiração foliar        

 

 

 tensão (pressão negativa) – falta de água, a pressão osmótica aumenta.  

 

 

 Sai a água do xilema  Forma-se uma coluna de água contínua 

 

     As moléculas de água estão coesas umas às 
    outras (pontes de hidrogénio) e aderem às 
    paredes do xilema (adesão). 

 

 

     A nível da raiz está a ocorrer absorção. 

 

 

 







Ocorre nos 
Cloroplastos 



 A fotossíntese divide-se em duas etapas. 

 

Fotoquímica 

 

Química (Ciclo de Calvin) 



 Da fotólise da água são libertados Oxigénio, 2H+, 2 electrões. 

 Os dois electrões vão ser aceites pelo fotossistema II ou P680 (tem haver com o comprimento de onda 
que recebe), estes passarão para um receptor de electrões. 

 De seguida passam por cadeia transportadora e através do ADP + Pi  forma-se ATP. 

  De seguida os electrões passam para o fotossistema I ou P700 e daqui partem para outro receptor de 
electrões, depois passa por outra cadeia transportadora e forma-se o NADP+ que será transformado 
no NADPH+H. 

 

 Estes produtos: NADPH+H e ATP vão ser necessários na fase química. 



Depois da Fase Fotoquímica desencadeia-se este 
processo. 
 
1. Será utilizado Dióxido de Carbono que se vai 

juntar a RuDP (ribolose difosfato). 
2.  ATP e NADPH vão ser gastos na tranformação de 

PGA (ácido fosfoglicérico) para PGAL (aldeido 
fosfoglicérico). 

3.  Será produzida Glicose. 
4.  Será regenerada a RuDP, gastando-se ATP. 
5.  O Ciclo recomeça de novo. 
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Ocorre na 
Mitocôndria 



Primeira etapa: Glicólise. 
Dá-se no Hialoplasma/Citosol/Citoplasma 
Saldo: 2 ATP 



2 Ácido Pirúvico     2 Acetil - CoA 

CO2 CoA 
  

2 NAD+        2NADH+2H+ 

2ª Etapa: Formação de Acetil Co-A 
Formação: CO2 e 2NADH+2H+ 



Fase 3: Ciclo de Krebs 
 
Formação de: 
 
Ácido Cítrico 
4CO2 
6NADH 
2FADH2 



 Ocorrem séries de reacções de oxirredução. 

 

 Último aceptor de electrões -> O2 

  Cada NADH forma 3ATP 

  Cada FADH forma 2 ATP 

 O O2 mais iões de hidrogénio da matriz mitocondrial dá origem a H2O  

 

Esta fase ocorre na membrana interna da mitocondria. 



   Contribui já e vê os teus resumos, testes ou 
trabalhos publicados juntamente com o teu nome em 
Resumos.tk! 

   Faz o teu Upload já! 
 (Upload de Resumos de menores dimensões) 
 Senão envia os de maiores dimensões para: 
 eresumos@sapo.pt     ou    eresumos@gmail.com 
 
 
   Para mais informações, visita, 
   www.resumos.tk 
 
  Tem acesso a resumos, exames, testes intermédios, 

funcionalidades na web! Contribui! A tua ajuda será 
sempre bem-vinda!  

  Ajuda-nos a crescer mais e mais... 
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