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Reino Metaphyta ou Plantae: Vegetal  

 

O Reino Vegetal ou Reino Plantae, é caracterizado 

por organismos autótrofos (produzem seu próprio alimento) e 

clorofilados. 

Por meio da luz solar, realizam o processo da 

fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres 

fotossintetizantes. Vale lembrar que a fotossíntese é o processo 

pelo qual as plantas absorvem energia solar para produzirem 

sua própria energia. Isto ocorre através da ação da clorofila 

(pigmento associado à coloração verde das plantas) existente 

em seus cloroplastos. 

As plantas formam a base da cadeia alimentar. Elas 

são produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres 

heterótrofos, ou seja, representam o grupo responsável pela 

nutrição de diversos organismos consumidores. Isso indica que 

sem a existência desses seres autótrofos, a vida na terra seria 

impossível.  

 

Características gerais:  

 

• Eucariontes (núcleo organizado) 

• Autótrofos (produzem o próprio alimento) 

• Fotossintetizantes (produção da fotossíntese) 

• Pluricelulares (multicelulares) 

• Células formada por vacúolos, cloroplastos e celulose 

 

 

 

Evolução das Plantas:  

 

 
 

 

Grupos: 

 

• Briófitas: são plantas pequenas, geralmente com alguns 

poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente 

em locais úmidos e sombreados. 
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https://www.todamateria.com.br/celulas-eucariontes/
https://www.todamateria.com.br/fotossintese/
https://www.todamateria.com.br/vacuolos/
https://www.todamateria.com.br/cloroplastos/
https://www.todamateria.com.br/celulose/


• Pteridófita: são o primeiro grupo a possuir vasos 

condutores, ou seja, a pertencer ao grupo de plantas 

vasculares. O surgimento desse sistema condutor de água e 

outras substâncias solucionou o problema de transporte 

célula a célula presente nas briófitas, isso permite que o 

grupo das pteridófitas tenham plantas de pequeno e de 

grande porte. A maioria das pteridófitas são as samambaias. 

É o maior e mais diversificado grupo depois das 

angiospermas. Algumas samambaias possuem folhas 

inteiras, outras recortadas, além do tamanho da folha poder 

variar numa escala de metros. 

 

 
Reprodução: 

 

 
 

• Gimnosperma: são plantas terrestres que possuem 

sementes, mas não produzem frutos. Seu nome significa 

semente nua, isso porque, as sementes das gimnospermas 

não se encontram no interior dos frutos, ficando expostas ou 

nuas. São exemplos de gimnospermas as araucárias, cedros, 

cicas, ciprestes, pinheiros e sequoias. 
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• Angiosperma: são o grupo de plantas mais abundante da 

Terra e possuem as seguintes características: presença de 

vasos condutores, sementes, flores e frutos. 
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