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Briófitas:
- São avasculares.
- Possuem pequeno porte.
- Possuem rizóide, caulóide e filóide.
- Não possuem sementes e nem flores.
- Vivem em ambiente úmido, pois 
dependem da água do meio para a 
reprodução.

Pteridófitas:
- São vasculares.
- Possuem médio porte.
- Possuem raiz, caule e folhas.
- Não possuem sementes e nem flores.
- Vivem em ambiente úmido, pois dependem 
da água do meio para a reprodução.
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Gimnospermas
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Curiosidade:
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Qual a maior árvore do mundo?
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É uma Gimnosperma, 
a Sequóia Gigante!
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Parque Nacional das Sequóias

Califórnia

Principais dimensões:

Altura acima da base..................... 83.8 m 
Circunferência na base.................. 31.1 m 
Diâmetro máximo na base............. 11.1 m 
Diâmetro a 18.3 m acima da base... 5.3 m
Diâmetro a 54.9 m acima da base... 4.3 m
Diâmetro do maior galho.................. 2.1 m
Altura   do  galho  mais  grosso  acima  da 
base............................................... 39.6 m
Diâmetro médio da copa.................32.5 m

Idade estimada: 2.200 anos. 
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Pinheiro do Paraná

Pinha imatura

Pinha madura

Pinha ou estróbilo ou “flor” pinha fecundada

semente semente ou pinhão

Gimnospermas

Estróbilo masculino
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cycas

ciprestes

Gimnospermas

Pinus

cycas
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Pinheiro do Paraná

estróbilo feminino ou pinha

ou “flor” do pinheiro

Estróbilo masculinoSequóia gigante
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Estróbilos 
de

diversos 
tipos de

Gimnospermas

14



Quais são as principais 
características das gimnospermas?

• São plantas vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte.

• Possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes.

• O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem 
ovário, portanto não há a formação de frutos.

• Os gametas são produzidos nos estróbilos.
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• O gameta masculino não é flagelado. É transportado dentro do grão de 
pólen.

• Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, 
por isso são polinizadas pelo vento.

• Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente 
terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a 
fecundação.

• Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui 
reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação.

Quais são as principais 
características das gimnospermas? 

(continuação)
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Estróbilo feminino

Pinhão
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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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