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Seminário 3- Gimnospermas 

Nome: Mário, Eduardo, Leonardo, Vinicius, 
Murilo e Rian 

Turma: 71 
Assuntos obrigatórios: 

O que são as gimnospermas – definição; 
Exemplos de gimnospermas; 

Estruturas corporais; 
Transporte de substancias; 

Habitats/locais de ocorrência; 
Estruturas reprodutivas das gimnospermas; 

Reprodução das gimnospermas; 
  
 



O que são gimnospermas 

As gimnospermas (do grego Gymnos: 'nu'; e sperma: 'semente') são 
plantas terrestres que vivem, preferencialmente, em ambientes de 
clima frio ou temperado.  



Exemplos de gimnospermas 
Exemplos de gimnospermas 
  
- Mata de Araucária, presente no sul do Brasil. A espécie mais comum 
desta formação florestal é o pinheiro-do-paraná. 
  
- Taiga (Floresta de Coníferas), presente nas regiões frias do hemisfério 
norte. 
  
- Cica que também é conhecida como palmeira-sagu. É muito comum 
em jardins, sendo usada como elemento decorativo. 
  
- Ginkgo Biloba, árvore de porte alto (pode chegar a 25 metros de 
altura).  
  
- Árvores do gênero Pinus (sequoias, chamaciparis, cedros, araucárias, 
ciprestes e abetos) 
 



Alguns exemplos: 

Mata das Araucárias 



Estruturas Corporais 

As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas. Possuem também 
ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilos. Em 
muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequóias, os estróbilos 
são bem desenvolvidos e conhecidos como cones - o que lhes confere a 
classificação no grupo das coníferas. 



Transportes de substancias 
Nos estróbilos menores, considerados masculinos, cada esporângio - também 
chamado de saco polínico - produz por meiose, numerosos micrósporos. 
Desenvolvendo-se no interior do saco polínico, cada micrósporo origina um 
gametófito masculino, também chamado de grão de pólen (ou gametófito 
masculino jovem). A ruptura dos sacos polínicos libera inúmeros grãos de pólen, 
leves, dotados de duas expansões laterais, aladas. Carregados pelo vento, podem 
atingir os óvulos que se encontram nos estróbilos femininos. O processo de 
transporte de grão de pólen (não se esqueça que eles representam os gametófitos 
masculinos) constitui a polinização, que, nesse caso, ocorre pelo vento. 



Habitats/locais de ocorrência  
São plantas terrestres que vivem, 
preferencialmente, em ambientes 
de clima frio ou temperado. 



Estruturas reprodutivas das 
gimnospermas 

Além dessas características marcantes, as gimnospermas são independentes da 
água para a reprodução. Nesse grupo de plantas, ocorre o processo chamado 
de polinização, no qual o gametófito masculino parcialmente desenvolvido (grão 
de pólen) é levado até o gametófito feminino. Normalmente a polinização em 
gimnospermas ocorre pelo ar (anemofilia). 
Após o processo de polinização, o grão de pólen germina e dá origem ao tubo 
polínico, que conduz os gametas masculinos até o arquegônio, não necessitando, 
portanto, de água. O período compreendido entre o momento da polinização e a 
fertilização é demorado, podendo levar até mesmo um ano para ser completado. 
 



Reprodução das gimnospermas 
As gimnospermas possuem os estróbilos masculinos (microsporângios) e os estróbilos 
femininos, que podem ou não estar presentes na mesma planta. 
Os estróbilos masculinos produzem os micrósporos por meio da meiose, passam por 
divisão mitótica e acabam por originar o pólen, que é o gametófito masculino. Os 
estróbilos femininos passam pelo mesmo processo, mas produzem os megasporângios, 
que são resultantes nos megásporos que formam o gametófico feminino, que é o óvulo 
que contém a oosfera. 
A fecundação se dá por meio da polinização, ocasionada em essência devido ao vento que 
transporta o grão de pólen até o óvulo. Esse possui um tubo polínico que conduz o núcleo 
espermático até a fecundação da oosfera. 
O zigoto é formado após esse processo, e divide-se por meio da mitose. Assim é gerado o 
embrião que, ao se desenvolver, gera um novo esporófito com uma radícula, um caulículo 
e gêmulas. 



Continuação 
Exemplificando a reprodução 
Se ficou complicado, podemos facilitar. Vamos explicar o processo usando o 
pinheiro-do-paraná, planta em que os sexos são separados, ou seja, o 
pinheiro que possui estróbilos masculinos não possui os femininos, e vice-
versa. 
Os grãos de pólen são esporos produzidos pelo estróbilo masculino, e o 
estróbilo feminino produz o óvulo onde, quando maduro, surge um grande 
esporo. 
Os estróbilos masculinos, quando se abrem, liberam grãos de pólen em 
grande quantidade e, por meio do vento, se espalham no ambiente 
podendo chegar até o estróbilo feminino. Quando isso acontece, o grão de 
pólen forma um tipo de um tubo – tubo polínico – onde é gerado o núcleo 
espermático – gameta masculino. Esse tubo cresce de forma a alcançar o 
óvulo onde introduz o núcleo espermático. 
Quando dentro do óvulo, o núcleo espermático fecunda a oosfera, que é 
abrigada pelo grande esporo desenvolvido – gameta feminino. Ao ocorrer a 
fecundação, é formado o zigoto que se desenvolve e origina um embrião 
que, à medida que se transforma, faz com que o óvulo transforme-se em 
uma semente para protegê-lo. Todo o processo pode ser simplificado na 
imagem abaixo. 
 



Imagem 


