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CIÊNCIAS – AULA 14 
 
Unidade Temática: Vida e evolução. 

Objetos do Conhecimento: Cadeias alimentares simples, microrganismos. 

 
As plantas respiram? 

 

Para o ser humano, a ideia de respirar está aliada ao fato de possuirmos pulmões. É fácil 

perceber, é só encher o peito de ar e vê-lo se mover, certo? 

Com as plantas não é assim: a respiração ocorre através de aberturas especiais existentes 

principalmente nas folhas. Mas não adianta procurar! A gente não consegue enxergar por serem 

muito pequenas. 

A respiração das plantas é diferente da fotossíntese, embora os dois fenômenos mantenham 

a planta viva. Um produz alimento; o outro, a troca de gases com a atmosfera. Se a planta ficar em 

um ambiente sem oxigênio, vai morrer. 

Respirar não é só uma simples troca de gases. No caso da planta, a respiração é o que dá 

a ela energia.  

O processo de respiração acontece em todas as partes da estrutura da planta, mas 

principalmente nas folhas, onde há maior quantidade de estômatos, que são capazes de realizar 

trocas de gases. 

A planta também pode realizar pelos estômatos, além da respiração, um processo chamado 

de transpiração. Ela elimina a água na forma de vapor. Nos dias mais quentes, toda quantidade de 

água é resguardada, para a planta não ficar desidratada. Nesses dias, ela fecha os estômatos, 

como uma porta! 
Fonte: https://minasfazciencia.com.br/infantil/2017/04/19/as-plantas-respiram/ | Acesso em 9/3/2021 

 

Compreendendo os significados 

• Fotossíntese: processo de síntese, típico das plantas, pelo qual a energia da luz 

absorvida pela clorofila é usada para transformar água e dióxido de carbono em 

carboidratos e oxigênio; 

 

• Atmosfera: o ar que respiramos; 

 

• Estômato: orifício localizado na folha, que se abre para deixar passar a água. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 
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Agora, é com você: 

 

1- O que as plantas adquirem através da respiração? 

  

  

 

 

2- Descubra, no caça-palavras, onde se concentra a maior quantidade de estômatos: 

 

W R G N I C 

O S C E D O 

Z D E U N E 

F O L H A S 

 

 

3- Sabemos que, além da respiração, a planta realiza outro processo. Qual é o nome desse 

processo? Como ele acontece? 

  

  

  

  

  


	Seres produtores, consumidores e decompositores

