


BRIÓFITAS & PTERIDÓFITAS 



BRIÓFITAS 

Briófitas (do gergo bryon: 'musgo'; 
e phyton: 'planta') são plantas pequenas, 
geralmente com alguns poucos 
centímetros de altura, que vivem 
preferencialmente em locais úmidos e 
sombreados. 



BRIÓFITAS 

O corpo do musgo é formado basicamente de 
três partes ou estruturas: 

 rizoides - filamentos que fixam a planta no 
ambiente em que ela vive e absorvem a água 
e os sais minerais disponíveis nesse ambiente; 

 cauloide - pequena haste de onde partem os 
filoides; 

 filoides - estruturas clorofiladas e capazes de 
fazer fotossíntese. 
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BRIÓFITAS 
Devido a ausência de vasos condutores de nutrientes, a água 
absorvida do ambiente e é transportada nessas plantas de célula para 
célula, ao longo do corpo do vegetal. Esse tipo de transporte é 
relativamente lento e limita o desenvolvimento de plantas de grande 
porte. Assim, as briófitas são sempre pequenas, baixas. 



BRIÓFITAS 
Musgos e Hepáticas são os principais representantes das 
briófitas. O nome hepáticas vem do grego hepathos, que 
significa 'fígado'; essas plantas são assim chamadas porque 
o corpo delas lembra a forma de um fígado. 

Os musgos são plantas eretas; as hepáticas crescem 
"deitadas" no solo. Algumas briófitas vivem em água doce, 
mas não se conhece nenhuma espécie marinha. 

 



BRIÓFITAS 
Os musgos verdes que vemos num solo úmido, por 
exemplo, são plantas sexuadas que representam a fase 
chamada gametófito, isto é, a fase produtora de gametas. 



PTERIDÓFITAS 



PTERIDÓFITAS 

Características: 

São Cormófitas, Criptógamas Vasculares 

Habitam ambientes terrestres úmidos 

Dependem da água para a fecundação 

 



PTERIDÓFITAS 

Principais Grupos: 

Psilopsida - plantas do gênero Psilotum. 

Filicíneas - é a classe mais numerosa e 
corresponde às plantas genericamente 
conhecidas com samambaias e avencas 

Licopodíneas - plantas do gênero 
Lycopodium (selaginelas, licopódio) 

Equisetíneas - plantas do gênero 
Equisetum (cavalinhas) 
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Licopodíneas - plantas do gênero 
Lycopodium (selaginelas, licopódio) 



PTERIDÓFITAS 

Equisetíneas - plantas do gênero 
Equisetum (cavalinhas) 
 



PTERIDÓFITAS 

Morfologia das Samambaias 



PTERIDÓFITAS 

Desenvolvimento de um esporo até a formação 

de uma nova samambaia 



PTERIDÓFITAS 

Zigoto  esporófito  meiose              esporos 

(2n)      (2n)  esporângio      (n)   

           prótalo 

               (n) 
   Oosfera                           arquegônio 

        (n)                   (n) 

 

fecundação 

 

    anterozóide              anterídio 

          (n)                    (n) 

Ciclo de Vida de uma Pteridófita 
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