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RESUMO 

 
A absorção de água da planta que apresenta dois tipos de modos de chegar 

até os vasos condutores de seiva chamados simplaticos e apoplasticos, dentre 
esses tipos, ela vai passar pelas estrias de Gaspar a onde vai chegar até a os vasos 
condutores e após isto irá subir através da teoria de Dixon, quando a Água chega 
até a folha ela vai ser liberada em forma de transpiração, através de dois agentes os 
estômatos e as cutículas e para tudo isso ocorre, também temos os fatores 
ambientais que os influenciam a esses processos. Existem dois tipos de processos 
que iremos encontrar que é o transporte ativo e o transporte passivo que são 
realizados conforme a demanda de agua exigida para subir na planta, conforme o 
clima e o tempo, No transporte passivo temos a difusão simples, osmose ou difusão 
facilitada, já no transporte ativo tem o primário e o secundário. Entra também alguns 
solos que podem ou não facilitar na absorção e na disponibilidade de água para a 
planta por exemplo: solos arenosos que tem uma quantidade maior de areia, bem 
porosos e permeáveis, geralmente sem muito nutrientes. Solos argilosos que são 
menos porosos, porem tem uma maior retenção de água e possuem uma fertilidade 
mais elevada.  

Palavras chave: Fisiologia, absorção, transpiração. 

Linha de Pesquisa:  

 

ABSTRACT 
 

The absorption of water from the plant that presents two types of ways to 
reach the sap-conducting vessels called simplathic and apoplastic, among these 
types, it will pass through the streaks of Gaspar where will reach the conductive 
vessels and after this will rise through the theory of Dixon, when water reaches the 
leaf it will be released in the form of perspiration, through two agents the stomata and
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 cuticles and for all this occurs, too we have the environmental factors that influence 
them in these processes. There are two types of processes that we will find that are 
active transport and passive transport that are performed according to the water 
demand required to climb the plant, depending on the weather and climate. In 
passive transport we have simple diffusion, osmosis or facilitated diffusion. , already 
in active transport has the primary and the secondary. It also enters some soils that 
may or may not facilitate the absorption and availability of water for the plant for 
example: sandy soils that have a larger amount of sand, very porous and permeable, 
usually without much nutrients. Clay soils that are less porous, but have a higher 
water retention and higher fertility.  
 
Keywords: Physiology, absorption, sweating. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
A parte fisiológica da planta é algo extremamente importante para seu 

desenvolvimento, na ausência da mesma não existiria vida. Está ligada com o 

metabolismo vegetal, desenvolvimento, crescimento, relações hídricas, nutrição 

mineral e processos de transporte. 

A base de tudo é conhecer os aspectos fisiológicos da planta, pois ela se 

adapta a determinados tipos de solos ou ambientes. A agua é o principal 

metabolismo para que ocorra a transpiração, utilizando mais de 98% na sua 

absorção. Sem esta agua a plantada não realiza sua fotossíntese, assim não 

produzindo seu alimento para sua própria sobrevivência. 

Mais como é realizado uma absorção da agua através da raiz até a folha, 

sendo que a gravidade agiria de forma negativa, impulsionando a agua para baixo?!, 

este processo ocorre atreves da teoria de Dixon. 

Uns dos processos importantes da planta é o procedimento de transpiração, 

onde vai ocorrer a troca gasosa, ou seja, perde de agua e realização do processo da 

fotossíntese. 

 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Absorção de água pela raiz 

A planta absorve água através dos pelos absorventes da raiz, o começo 

desse processo começa através dos sais mineiras que entram antes da água na 

raiz, onde a água vai entrar por osmose nos pelos absorventes. 
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Neste processo, a água atravessa a epiderme e tem dois modos dela chegar 

nos vasos condutores sendo eles: 

Modo Simplástico, ou seja, pelo meio da célula, onde a água vai passar 

pelas células antes de chegar no seu vaso.  

Modo Apoplastico, a água vai pela parede celular, um meio mais rápido de 

chegar até os vasos. 

Após todos esses procedimentos a água passa pelas estrias de gaspar até 

chegar aos vasos condutores e ela sobe por esses vasos através da teoria de Dixon 

(tensão coesão e adesão). 

Teoria de Dixon 

Henri Dixon foi um botânico, Irlandês no começo do século XX (1914), criou 

sua teoria que a água subia para planta através de tensão, coesão e adesão. 

Segundo Dixon a água entra através de adesão pela raiz e em seguida sobe 

através da coesão com o xilema (células mortas que formam o cerne) e sai em 

forma de tensão pela folha, ou seja, a transpiração, fazendo então que a 

transpiração seja o principal fator que faz a água subir. 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: conhecendo as plantas. 

Quando a água chega até a folha, a água sai em forma de evaporação 

(transpiração), através de duas estruturas, sendo eles: Estômatos e cutícula que se 

encontram em volta da folha, uns dos motivos que faz a planta transpirar é água, luz 

e temperatura. 

Estômatos  
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Uma estrutura responsável por realizar a transpiração, impedindo a planta de 

perder muita água e absorver oxigênio (O) e Carbono (Ca), tendo como sua função 

de abrir e fechar. 

Cutícula 

É uma estrutura com uma camada de proteção onde vai diminuir a perca de 

água pela planta. 

Balanço hídrico/ transpiração 

98% água absorvida/ transpiração 

1,8% metabolismo 

0,21% fotossíntese 

Fatores ambientais 

Umidade alta- aumenta transpiração/ abertura dos estômatos 

Umidade baixa- diminui transpiração/ estômatos fechados 

luz alta- aumenta transpiração (durante o dia); luz baixa diminui transpiração 

(durante a noite) 

temperatura alta- aumenta taxa de transpiração; temperatura baixa diminui 

taxa de transpiração. 

Corrente de ar aumenta transpiração. 

 

                   Fonte: Portfólio de Biologia e Geologia 
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Quanto mais quente e seco a quantidade de agua que sobe para planta 

dobra, pois a taxa de transpiração aumenta, e quanto mais encharcado estiver o 

solo (solo saturado) a taxa de transpiração diminui por conta do excesso de água no 

solo. 

Transporte ativo e transporte passivo 

Transporte ativo 

Processo biológico; gasto de energia (ATP); ocorre contra o gradiente de 

concentração; participação de proteínas carreadoras que exigem fosfato. 

Transporte passivo 

Processo físico; sem gasto de energia (ATP); a molécula passa pela 

bicamada lipídica facilmente e é auxiliada por proteínas carreadoras (permeases) ou 

por canais; ocorre a favor do gradiente de concentração. 

Tipos de transporte passivo: 

Difusão simples: pequenas moléculas de lipídios. 

Osmose ou Difusão facilitada: grandes moléculas de proteínas. 

Tipos de transporte ativo: 

Transporte ativo primário (bomba de sódio e potássio) 

Transporte ativo secundário (endocitose e exocitose) 

 

                  Fonte: Crio Dev. 

 
Comparação de solo para retenção de água e nutrientes para as plantas  
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Solos arenosos: são aquele que têm uma quantidade maior de areia do que a 

média (contêm cerca de 70% de areia). Eles secam logo porque são muito porosos e 

permeáveis: apresentam grandes espaços (poros) entre os grãos de areia. A água 

passa, então, com facilidade entre os grãos de areia e chega logo às camadas mais 

profundas. Os sais minerais, que servem de nutrientes para as plantas, seguem 

junto com a água. Por isso, os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes 

utilizados pelas plantas. 

Solos argilosos contêm mais de 30% de argila. A argila é formada por grãos 

menores que os da areia. Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si, 

retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o 

crescimento das plantas. Mas se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, 

cheio de poças após a chuva. A água em excesso nos poros do solo compromete a 

circulação de ar, e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. Quando está 

seco e compacto, sua porosidade diminui ainda mais, tornando-o duro e ainda 

menos arejado. 

 

3. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Através desse artigo podemos observar de uma forma mais ampla a parte da 

fisiologia e seus processos, sabendo que são de uma extrema importância não só 

para a planta, mas também para os nossos conhecimentos, pois através deles 

conseguimos fazer um estudo mais aprofundado podendo aprimorar ainda mais a 

parte de desenvolvimento da planta na agricultura, podendo desenvolver mais 

projetos voltados a essa área.  

Muito interessante a teoria de Dixon que conseguiu superar a gravidade, um 

fenômeno, fazendo com que a agua chega-se até as folhas e com isso fazendo o 

processo de transpiração, onde ela perde essa agua através de vias naturais tais 

como estômatos e cutículas.  
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