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Flores, frutos e sementes 



Reprodução das angiospermas 
• A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização,  

que é o encontro do grão de pólen com a parte feminina de 

 uma flor, mais precisamente o estigma. 

Um dos gametas encontra a oosfera e o  

outro une-se aos núcleos polares. Como os 

 dois gametas participam do processo, 

 dizemos que ocorre uma dupla 

 fecundação, uma característica  

marcante das angiospermas. 



Constituição das flores (suas partes) 
• Os verticilos florais ou órgãos florais, são folhas modificadas com  
disposição geralmente cíclica e inseridas na extremidade do 
pedúnculo floral (tálano, toro, hipanto ou receptáculo). Com função  
protetora temos o cálice e com função reprodutora o androceu e  
gineceu ou pistilo. 
• Uma flor é completa quando possui os 4 verticilios, que de fora para  
dentro são: 
 cálice, corola, androceu e gineceu. 
 O conjunto do cálice 
e da corola forma o 
 perianto, o invólucro protetor do 
 androceu e gineceu. 
O androceu e o  
gineceu constituem 
os órgãos sexuais. 



Reprodução das plantas com flores 
• A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio  

da flor, que possui, em seu interior, o órgão feminino  

chamado de gineceu e o órgão masculino chamado de  

androceu. 

• Nos óvulos também existem as células sexuais da planta.  

Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam  

o óvulo, ocorre a fecundação. O ovário irá se desenvolver e 

se transformar em fruto, enquanto 

 que o óvulo se 

 transformará em  

sementes. Assim, a 

 flor murchará. 

 



Tipos de frutos e seus exemplos: 

• Aquênio – Fruto de pequena proporção, seco, indeiscente e 
que apresenta apenas uma semente. Exemplo: fruto do dente-
de-leão. 

• Baga – Fruto carnoso, indeiscente e com número variado de 
sementes. Exemplo: fruto do tomateiro. 

• Cápsula – Fruto seco, deiscente e formado de dois ou mais 
carpelos. Exemplo: Fruto da papoula. 

• Cariopse - Fruto seco, indeiscente e com uma semente bem 
fusionada ao pericarpo. Exemplo: Fruto do milho. 

• Drupa – Fruto carnoso, indeiscente e que possui um caroço 
protegendo a semente. Exemplo: Fruto do coqueiro. 

• Esquizocarpo – Fruto normalmente seco, derivado de gineceu 
multicarpelar e deiscente. Exemplo: Fruto de mamona. 

• (Entre outros). 



Constituição dos frutos 
• Os frutos são estruturas que protegem as sementes nas  

Angiospermas. Derivam do ovário das flores. Depois da  

fecundação dos óvulos no interior do ovário há um  

crescimento deste, que se dá por ação dos hormônios  

vegetais. É nessa fase que se inicia o processo de  

composição do fruto:  

estrutura, cores, consistência 

 e sabores. 



Importância dos frutos para o sucesso 
das plantas com flores: 

• O fruto é uma das principais estruturas reprodutivas 
que auxiliam na proteção e nutrição da semente. Em 
determinado momento do desenvolvimento da planta, 
quando o fruto torna-se comestível, com sabor 
adocicado ou de odor agradável, os animais se 
alimentam e dispersam a semente, que cai em solos 
próximos ao da planta "mãe" ou, com ajuda de vento, 
chuvas, rios, animais, podem ser dispersos para diversas 
partes do mundo. 



• A dispersão natural pode ocorrer com ou sem ajuda 
de agentes externos. Quando a planta espalha sua semente sem 
a ajuda 
 de nenhum elemento, 
 dizemos que ela  
realiza autocoria.  
Um exemplo desse tipo  
de dispersão ocorre  
com a mamona,  
seus frutos literalmente  
estouram e liberam a 
 semente. 

 

Dispersão das sementes 



Constituição das sementes 

• Na maioria das monocotiledóneas – plantas cujas  

sementes têm um só cotilédone – as reservas encontram- 

se fora do cotilédone – sementes com albúmen –  

enquanto na maioria 

das dicotiledoneas –  

plantas cujas sementes  

têm dois cotilédones – as 

 reservas estão  

armazenadas nos 

 cotilédones – sementes  

sem albúmen 



Exemplos de sementes 

• As sementes das angiospermas, em geral, formam-se  

e desenvolvem-se dentro do fruto. em alguns casos os  

tecidos do fruto se soldam com o tegumento da  

semente e se confundem com ele, como por exemplo  

no milho,  girassol,  

arroz, trigo, castanhas, 

avelãs, feijão, entre  

outras. 

 



Germinação das sementes 

• Chama-se germinação ao conjunto de fenômenos que 
ocorrem na semente, para dar origem a um novo vegetal. 

• Deste processo, resulta a formação de uma nova planta, da 
mesma espécie. Por exemplo, da germinação da semente do 
limão, resulta um novo limoeiro. 

• Na germinação da semente, interferem fatores que são 
divididos em dois grupos: fatores externos ou extrínsecos e 
fatores internos ou intrínsecos. 



Reprodução assexuada das plantas 

• Apesar de essas novas estruturas terem propiciado um grande 

avanço no que se diz respeito à reprodução sexuada das angiospermas, a 
reprodução assexuada não deixou de ser importante para esses indivíduos. 
Além de, geralmente, dar origem a novos indivíduos de forma mais rápida, 
tal modalidade produz indivíduos de mesmo genótipo, conservando as 
características da espécie nas novas gerações. 

• A forma mais comum de reprodução 

assexuada em plantas é denominada 

propagação vegetativa. Nela, estruturas 

como caules e folhas de determinadas 

plantas formam raízes, dando origem a novos 

indivíduos. Grama, batata, morangueiro e violeta são  

alguns exemplos de plantas que podem dar  

origem a novos indivíduos por meio desse tipo de reprodução assexuada. 


