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Pinheiro do Paraná 

estróbilo ou pinha 

Sequóia gigante 



Sequóias gigantes 



Características gerais: 

1. Possuem sementes.  

2. Apresentam órgãos reprodutores visíveis (são fanerógamas). 

3. Folhas especializadas na produção de esporos que 

germinam na própria planta, originando gametófitos. 

4. Presença de grãos de polén.  

5. Polinizadas pelo vento. 

 



Pinhão 



Formação do grão de polén 



• No cone masculino encontramos folhas 

modificadas contendo cápsulas, os 

microsporângios. 

• Nestes, células diplóides (as células-

mães dos esporos) sofrem meiose, 

formando os micrósporos haplóides. 

• O micrósporo passa por duas mitoses, 

originando o grão de pólen. Das quatro 

células formadas apenas duas sobrevivem: 

a célula do tubo ou célula vegetativa (que 

formará o tubo polínico) e a célula 

geradora. 

• Os grãos de pólen são eliminados e 

facilmente arrastados pelo vento, graças 

às "asas“ que possuem, e alguns deles 

atingirão o cone feminino. A grande 

produção de grãos de pólen compensa a 

perda que ocorre com o transporte, feito 

ao acaso, pelo vento. 



Formação do gametófito feminino 



• O óvulo é formado por uma massa 

     de células - a nucela - e um envoltório 

     protetor, o tegumento. 

• Na nucela há uma célula-mãe do esporo, 

que sofre meiose e origina quatro células 

haplóides. 

• Destas quatro, três degeneram e a 

que resta, o megásporo, germinará 

dentro do óvulo. 

• A germinação do megásporo começa 

com a multiplicação, por mitose, 

formando uma massa que 

corresponde ao gametófito feminino. 

Nessa massa começam a formar-se 

membranas celulares e surgem dois 

ou mais arquegônios, cada um com 

uma oosfera. 



A fecundação 



• Os grãos de pólen chegam até os 

óvulos e lá ficam presos por um 

líquido viscoso. 

• Mais tarde, começam a germinar, 

formando o tubo polínico. O tubo 

cresce e invade a nucela em direção 

ao arquegônio. 

• No interior do tubo, a célula geradora 

produz dois núcleos espermáticos que 

funcionam como gametas masculinos 

• O tubo polínico pode ser considerado 

como um gametófito masculino maduro 

(com gametas em seu interior). O grão 

de pólen seria o gametófito jovem. 

• A fecundação ocorre quando um dos 

núcleos espermáticos se une à oosfera 



• Após a fecundação, o óvulo se 

transforma em semente. A semente 

contém, no interior, um embrião do 

esporófito 

• O embrião fica no meio de um tecido 

haplóide, o endosperma, que serve de 

reserva de alimento e é formado a partir 

de restos do gametófito. 

• As escamas com sementes formam o 

que damos o nome de pinhão e o 

cone, depois de fecundado, é 

chamado de pinha. 







Angiospermas 



Características gerais: 

1. Possuem sementes, flores e frutos.  

2. As flores são vistosas, possuem odor e gosto (néctar) 

3. Folhas especializadas na produção de esporos que 

germinam na própria planta, originando gametófitos. 

4. Presença de grãos de polén.  

5. Polinizadas pelo vento, morcegos, pássaros, insetos... 

6. Os frutos auxiliam ainda mais na dispersão da semente (que 

contém o embrião de um novo esporófito). 

 



A flor 







Formação do grão de polén 





mitose 

Gametófito masculino 



Formação do gametófito feminino 





A polinização 



Polinização entomófila 

(insetos) 

Polinização ornitófila 

(pássaros) 



Polinização quiropterófila 

(morcegos) 

Polinização anemófila 

(vento) 



A fecundação 





• O tubo polínico cresce para dentro do estilete, em direção ao ovário. 

Dentro do tubo, o núcleo da célula geradora se divide, originando duas 

células espermáticas haplóides, também chamadas de núcleos 

espermáticos, que funcionam como gametas masculinos. 

• Chegando ao ovário, o tubo penetra no óvulo, geralmente pela micrópila, 

promovendo então uma dupla fecundação, característica das  

angiospermas. Uma célula espermática funde-se com a oosfera, 

originando o zigoto que, através de mitose, desenvolve- se em um 

embrião diplóide. 

• A outra célula espermática funde-se com os dois núcleos da célula 

central, originando uma célula triplóide, a célula-mãe do albúmen. Esta 

célula sofre mitoses e forma um tecido triploide, o albúmen ou 

endosperma, que representa uma reserva nutritiva para o embrião. 

• Observe que o endosperma das angiospermas é triploide enquanto o 

das gimnospermas é haploide. Por isso, chamamos o endosperma das 

angiospermas de secundário, para diferenciá-lo do endosperma das 

gimnospermas, chamado de endosperma primário.  



Desenvolvimento do ovário  gera o fruto ; óvulo fecundado  geram as sementes 

Óvulo 







No caso das plantas terrestres, percebe-se uma vantagem dessa redução do gametófito: 

o pequeno tamanho do gametófito diminuiu a dependência da água para a fecundação, 

facilitando a conquista do ambiente terrestre. 

Ao estudarmos os ciclos das plantas terrestres, percebemos que a fase haploide, 

predominante nos musgos, gradativamente perde terreno para a fase diploide. Nas 

samambaias, esta já é a fase dominante (a fase haploide é representada pelo prótalo), Nas 

plantas com sementes, a fase haploide é extremamente reduzida, tanto em tamanho como 

em duração, sendo  representada pelo grão de pólen e pelo saco embrionário 

(angiosperrnas), 


