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•Introdução ao estudo das 

plantas

•Principais características

•Critérios de classificação

•Briófitas e Pteridófitas
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CONCEITO: 

Ciência biológica que estuda o Reino Plantae ou 
Vegetal ou Metaphyta.
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São eucariontes e multicelulares.
Todos são autótrofos fotossintetizantes.

As plantas carnívoras complementam sua alimentação.
 O cipó-chumbo é uma planta parasita. 

A área da Biologia que estuda as plantas é a Botânica.
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Plantas: seres eucarióticos; 
 multicelulares; 
 autotróficos;
 apresentam alternância de 
gerações haploides e diploides.

CLADOGRAMA DO REINO PLANTAE

O cladograma mostra algumas
das características compartilhadas

pelos grupos de plantas. Traqueófitas
são plantas dotadas de vasos 

condutores,
e espermatófitas, dotadas de sementes.
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Cripitógamas (cripto: escondido; gamas: gametas)
São as briófitas e pteridófitas.

Fanerógamas (fanero: visível)
São as gimnospermas e angiospermas.
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Espermatófitas (espermae: sementes; fitas: plantas)
São as plantas com sementes: gimnospermas e angiospermas.

Traqueófitas (traqueo: vasos)
São as plantas que possuem vasos condutores  (vasculares)
Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas.

9



• Algas
- Clorofíceas ou

Algas Verdes
- Rodofíceas ou

Algas Vermelhas
- Feofíceas ou

Algas Pardas
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È o grupo de plantas mais primitivo.
São pequenas, com no máximo 20 cm

de altura.
São avasculares, por isso são pequenas.
Vivem em ambientes úmidos, pois o

gameta masculino é flagelado e depende
da água para locomoção.
Não apresentam raiz, caule ou folhas

verdadeiros.
É bem representada pelos musgos.
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Hepáticas Antoceratas Musgos
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Foram o primeiro grupo de plantas 
vasculares.
Apresentam tecidos de sustentação 

(lignina).
Possuem raiz, caule e folhas (cormo).
Também dependem da água para 

reprodução.
São encontradas em regiões árticas, 

tropicais e áridas.
São as samambaias, avencas e cavalinhas.
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 A principal aquisição desse grupo foi as 
sementes.
Pelo fato de não apresentarem frutos, suas 

sementes são nuas.
Não dependem da água para reprodução.
A reprodução é feita por estróbilos.
A fecundação ocorre pelo vento (anemofilia).
São abundantes em regiões temperadas 

(Taigas).
No Brasil, são encontradas na região sul as 

espécies de araucárias e pinheiro-do-paraná.
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GIMNOSPERMAS
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As sequóias estão entre as maiores árvores do
mundo, chegando a 120 metros de altura.

São milenares, com mais 4000 anos.

São encontradas nos EUA, no estado da
Califórnia.
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É o maior e mais diversificado grupo 
de plantas.
A principal aquisição do grupo é o 

fruto, que protege a semente.
A estrutura de reprodução sexuada 

são as flores.
O ovário origina o fruto e o óvulo, a 

semente.
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