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Diversidade de plantas


Eucariontes;
Multicelulares;
Autótrofas fotossintetizantes;
Cloroplastos : clorofila a e b;
Adaptações ao ambiente terrestre
◦ Epiderme – cutícula (cera)
◦ Embrião protegido;
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Metagênese ou alternância de gerações;
Geração assexuada: Esporófito(diploide – 2n);
Geração sexuada: Gametófito (haploide – n);
Esporófito produz esporos por MEIOSE (meiose
espórica);
Gametófito produz gametas por MITOSE;
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Ausência de vasos condutores
Avasculares ou atraqueófitas;
Ausência de raiz, caule e folha verdadeiros
Presença de rizoide, filoide (filídio) e
cauloide (caulídio);
Ambiente úmido;
Não apresentam estruturas que evitam a
desidratação.
Criptógamas : sem sementes;
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Maioria dioica – sexos separados;
 Estruturas reprodutivas (sexuada)
◦ Anterídio – anterozoide (gametas
flagelados masculinos);
◦ Arquegônios – oosfera (gametas
femininos)
 Estrutura reprodutiva (assexuada)
◦ Esporângios;



Esporófito (2n)

fase transitória/efêmera



Gametófito (n)

fase duradoura





Depende de água para a reprodução;
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Esporos produzidos dentro de esporângios;
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◦ Avasculares ou atraqueófitas;
◦ Ausência de flores, frutos e sementes;
◦ Dependem da água para a reprodução;
◦ Alternância de geração ou metagênese;
◦ GAMETÓFITO (n) é a fase duradoura ou
predominante;
◦ ESPORÓFITO (2n) é a fase transitória,
dependente do gametófito.
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Plantas vasculares ou traqueófitas;
◦ Vasos condutores : xilema e floema;

Com raízes, caules e folhas;
Sem sementes – Criptógamas;
Esporófito (clorofilado) independente do
gametófito – fase duradoura do ciclo de
vida;
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Esporófitos duradouro
◦ Face inferior das folhas – SOROS = conjuntos
de esporângios, onde são produzidos esporos
por meiose;



Gametófito (transitório) monoico;



Depende de água para reprodução sexuada;
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Gametas produzidos dentro de gametângios;
Gametângio masculino - anterídeo : produz
gametas maculinos - anterozoides;
Gametângio feminino - arquegônio : produz
gametas femininos - oosfera;
*Gametófito = Prótalo (monoico: dois sexos no
mesmo gametófito)
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Vasculares ou traqueófitas;
Ausência de flores, frutos e sementes;
Presença de raiz , caule e folha;
Dependem da água para a
reprodução(fase sexuada);
◦ Alternância de geração ou metagênese;
◦ GAMETÓFITO ( n) é a fase transitória;
◦ ESPORÓFITO (2n) é a fase duradoura;
◦
◦
◦
◦
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Vasculares ou traqueófitas;
Presença de raízes , caules e folhas;
Ausência de flores e frutos;
Fanerógama : com sementes;
Presença de grão de pólen
Esporófito dominante no ciclo de vida;
*Características que garantem a
independência de água para a reprodução
sexuada* Conquista do ambiente terrestre*
30
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•

Alternância de geração ou metagênese:

•

Independência de água para a reprodução;

•

GAMETÓFITO (n): fase TRANSITÓRIA;

•

ESPORÓFITO (2n):fase DURADOURA

•

Estrutura de reprodução visível = Pinha
/estróbilo /cone;
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Masculino ♂ - estróbilo (2n) –
esporângios(2n) – MEIOSE – micrósporo(n) –
gametófito ♂ (n) = Grão de pólen – núcleo ou
célula espermática (n) = gameta;



Feminino ♀ - estróbilo (2n) –
esporângios(2n) – MEIOSE – megásporo
funcional (n) – gametófito ♀ = megaprótalo
ou óvulo– oosfera (n) = gameta ;



IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Reprodução independe de água;

Presença de grão de pólen e do tubo polínico
que conduz o gameta masculino até o gameta
feminino;


SEMENTE
Protege o embrião;
Armazena nutrientes;
Facilita dispersão;

Capacidade de dormência;
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Óvulo (estrutura que abriga o gameta feminino
que é a oosfera) se desenvolve em semente;
*PINHÃO é SEMENTE
42
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Vasculares ou traqueófitas;
Presença de raiz, caule e folhas;
Fanerógamas : com semente;
Presença de grão de pólen;
Esporófito dominante no ciclo de vida;
Presença de flores e frutos;
◦ Dispersão das sementes
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Polinização : transporte do grão de pólen:
direta ( autopolinização) ou indireta
(cruzada);
*Fecundação cruzada: Variabilidade
genética
Dispersão das sementes
◦ Colonização de novos ambientes;
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Polinização

❖

◦ Nas gimnospermas :



 Vento (anemofilia).



◦ Nas angiospermas :





 Relacionado ao tipo de flor, coloração da
flor ; néctar.
 Insetos (entomofilia) , pássaros
(ornitofilia), morcegos (quiropterofilia),
vento (anemofilia), água.
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Flor
Conjunto de sépalas: cálice;
Conjunto de pétalas: corola:
Conjunto cálice e corola: perianto;
Masculino : androceu
Estames ( filete, antera e conectivo);
Feminino : gineceu
Carpelo ou pistilo (estigma, estilete,
óvulo e ovário)
Plantas monoicas (dois sexos na mesma
planta) ou dioicas (sexos separados);
48
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Masculino :
 Antera(2n)

– MEIOSE - sacos polínicos
(microsporângios) – micrósporos (n) –
gametófito (n) = grão de pólen – duas
células espermáticas (n) = gametas
masculinos e uma célula vegetativa ou do
tubo (n) ;
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Feminino:
 Óvulo

– megasporângio – célula mãe do
megásporo (2n) – MEIOSE - 4 células (n) (
três degeneram e uma se transforma em
megásporo) – megásporo – 3 mitoses - 8
células (n): duas sinérgides (laterais), a
oosfera (central; gameta feminino), dois
núcleos polares e três antípodas;
Esse conjunto de 8 células é o saco
embrionário ou megaprótalo
(gametófito feminino);
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Oosfera (n) + núcleo espermático (n) =
Zigoto ou embrião (2n)



Núcleos polares (n + n) + núcleo
espermático (n) = ENDOSPERMA ( 3n)

Dupla fecundação
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Após esta dupla fecundação o óvulo se
desenvolve em semente e o ovário se
desenvolve em fruto;



Dispersão das sementes
◦ Vento (anemocoria);
◦ Água (hidrocoria);
◦ Animais (zoocoria);
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 Baga: geralmente grande número de
sementes, facilmente separáveis do
mesocarpo.
 Goiaba, tomate, mamão, pimentão, laranja.

Tipos de frutos
◦ Frutos carnosos
 Drupa: geralmente uma única semente,
formando um caroço duro.
 Azeitona, ameixa, pêssego, abacate,
manga.
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◦ Frutos secos
 Deiscentes : quando maduros, se abrem
espontaneamente.
 Feijão , soja, ervilha, amendoin
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 Indeiscentes: frutos secos que não se abrem
naturalmente.
 Arroz, jatobá, sâmara

63

64

◦ Frutos partenocárpicos
 Se desenvolvem sem fecundação
 Ação de hormônios
 Sem sementes
 Banana

◦ Pseudofrutos
 Outras partes da flor (não o ovário)
desenvolvem-se após a fecundação.
 Maça, morango, caju, abacaxi (infrutescência)
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