


Angiospermas
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Quais são as principais 
características das angiospermas?

• São vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos.

• Também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o
néctar (solução açucarada) que atrai animais, como, abelhas, borboletas, formigas,
pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as.

• Da união dos gametas, forma-se o embrião (dentro de uma semente).

• Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto (com a
semente dentro). A semente nutre e protege o embrião.

• É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se
deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma
estrutura que além de proteger a semente serve como elemento de atração para os
animais dispersores de sementes.
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GIMNOSPERMAS
1. São plantas vasculares.

2. Possuem raiz, caule, folhas e sementes.

3. Não necessitam da água para que ocorra
a fecundação.

4. O gameta masculino não é flagelado. É
transportado dentro do grão de pólen.

5. Da união dos gametas, forma-se o
embrião (dentro de uma semente).

6. O embrião fica protegido na semente,
que possui reservas nutritivas e uma
proteção contra a desidratação.

ANGIOSPERMAS
1. São plantas vasculares.

2. Possuem raiz, caule, folhas e sementes.

3. Não necessitam da água para que ocorra a
fecundação.

4. O gameta masculino não é flagelado. É
transportado dentro do grão de pólen.

5. Da união dos gametas, forma-se o embrião
(dentro de uma semente).

6. O embrião fica protegido na semente, que
possui reservas nutritivas e uma proteção
contra a desidratação.
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GIMNOSPERMAS
7. A estrutura reprodutora é o
estróbilo.

8. Os gametas são produzidos nos
estróbilos.

9. Os estróbilos não atraem os
animais, por isso são polinizadas
pelo vento.

10. As flores não possuem ovários,
portanto não produzem frutos (a
semente é nua)

ANGIOSPERMAS
7. A estrutura reprodutora é a flor.

8. Os gametas são produzidos na flor.

9. As flores produzem o néctar que atrai
animais que fazem a polinização.

10. As flores possuem ovários que, após a
fecundação, se transformam em frutos
(com a semente dentro).
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Polinização

Fecundação

Formação de Frutos
Germinação da semente
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Observação
Órgãos reprodutores:

Gineceu: órgão feminino
Formado pelo estigma, estilete e 

ovário
Androceu: órgão masculino

Formado pelos estames que são 
compostos por filete e antera

local onde são produzidos
os grãos de pólen que contêm o 

gameta masculino

local onde está o gameta feminino –
a oosfera
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