Embriofitas – plantas terrestres
relacionamentos e características

esporângios em soros
esporângios primariamente com múltiplas camadas: euesporângio
tapete plasmodial
pseudoendosporo +
sifonostelo

Tracheófitas

Plantas Vasculares
perenes (“lenhosas”)
sem estróbilos bissexuais
óvulos/sementes NÃO estão
envolvidos pelo carpelo
primariamente anemófilas
tubo polínico haustorial
endosperma primário
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• árvore baseada em dados de filogenia molecular (2019)
• ramos não representam a escala de tempo
• números das espécies (em cinza) aproximado
• fo: folhas, fl: flores
Referências: APG IV 2016; Judd et al. 2016; Kubitzki 1998 ff; Simpson 2010;
Soltis et al. 2005/2011/2014/2018; Stevens 2018 (APweb)

eustelo
crescimento
secundário
óvulos/sementes
heterosporadas
pólen
tubo polínico com
duas células
espermáticas cada
unidade de dispersão: sementes
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Angiospermas
fl bissexuadas
frutos
(óvulos dentro do carpelo)
perda de espermatozóides
tubo polínico penetrante
stigma/estilo/nucelo/sinérgide
(sifonogamia complete)
vasos
pollenkitt (cimento polínico)
primariamente zoófilas
dupla fecundação:
endosperma triploide

alcaloides benzilisoquinolínicos +
tubo polínico cresce
dentro do gineceu
endosperma triploide

herbáceas, perenes, rizomatosas, crescimento simpodial
meristema de espessamento primário do caule +
desenvolvimento vascular bidirectional, feixes disperses, câmbio vascular 0
radícula não persistente, raízes fasciculadas, pólen monoculcado

fo opostas, fl hipógina
simpetalia tardia
primórdio da C distinto

Asterídeas

Monocots
Malvídeas

sépalas: epiderme
adaxial com células
mucilaginosas
especiais

Eudicots

Magnoliídeas
Fabídeas

Rosídeas
estômatos
anomocíticos
microsporogênese
simultânea
pólen tricolpado

ANA

fo alternas, fl epígena
simpetalia precoce
estilete mais curto que o ovário
primórdio da C em forma de anel
endosperma copioso
mirecitina 0
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Plantas com Sementes

Gimnospermas

Cycadales + G

10,000

Espermatófitas

perda dos anterozóides
sifonogamia nucelar
fo morfologicamente diversas

(incl. cavalinhas)

60,000

megáfilos
anterozóides
multiflagelados

dióicas
zooidogamia

Samambaias

50,000

tecido vascular: traqueídeos +
elementos de tubo crivado
esporófito dominante, clorofilado
muitos esporângios
arquegônios imersos no tecido

Licófitas

30,000

sem sementes
avasculares
estômatos
esporos como
unidades de
dispersão

fo usualmente com uma única veia central, não ramificada (“microfilos”)
raízes dicotômicas
esporângios reniformes, dorsiventrais com deiscência transversal, 1 (adaxial) por folha

Antóceros

Lamiídeas

50,000

embrião >
esporófito
diplóide em
gametângio
feminino
alternância de
gerações

Musgos

13,000

talo orbicular ou linear, em geral em rosetas; Nostoc em cavidades esquizógenas (maioria ventral via fendas de mucilagem); cloroplasto usualmente 1/célula com pirenoides
gotas de óleo +; células condutoras de água –; anterídeo 1-muitos, de origem endógena; arquegônios solitários, embebidos na superfície dorsal do talo
seta –; maioria dos esporófitos em forma de chifre, crescendo a partir da base através de uma atividade meristemática
estômatos no esporófito; pseudoelatérios (maioria multicellular); produção de esporos contínua, lignanos +, flavonoides –

Campanulídeas

35,000

' Briófitas'

protonema taloso; folhosos; células foliares parenquimatosas
rizóides multicelulares; micorrizas –
cápsula com peristoma e columela
elatérios –; estômatos no esporófito

seta +

300

Setáfitas

Hepáticas

700

talosas ou folhosas; rizóides +, corpos oleosos +
células condutoras de água perfuradas; micotalo com Glomeromycota endofíticos
estruturas protetoras dos gametângios +; ontogenia do gametângio sem células apicais
cápsula sem columela; elatérios (unicelulares); estômatos –; ácido lunulárico

