
Reprodução das Plantas 



Plantas com flor 

Nas plantas com 

flor, é a flor,  a 

responsável pela 

reprodução, pois é 

no interior das suas 

pétalas que se 

encontram os 

órgãos de 

reprodução. 



Tipos de flor: 

Flores hermafroditas  

• Há plantas em que cada uma das suas flores 
contêm parte masculina – estames e parte 
feminina – carpelos  

 



Constituição de uma flor completa 



FLORES UNISSEXUAIS – 

 Flores masculinas e femininas  

 • Na mesma planta 
• Existem plantas que tem flores só com órgãos masculinos e outras 

flores só com órgãos femininos,  

ex: abóbora 

FLOR 
MASCULINA 



Também o azevinho, TEM FLORES UNISEXUAIS 
 



Flores masculinas e femininas 

• Em plantas diferentes da mesma espécie, por exemplo 

existe kiwi macho e kiwi fêmea… 



REPRODUÇÃO 
•  Para que ocorra a reprodução sexuada, terá de se dar a união do grão de 

pólen, célula masculina, com o óvulo  - célula feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dessa união irão resultar as sementes, que irão  

então dar origem a nova(s) planta(s) da mesma espécie. 
 



1ª etapa -  Polinização 

• Para que se forme a semente, o grão de pólen terá de 

se encontrar com o óvulo… 

• As anteras quando estão maduras abrem e deixam cair os 

grãos de pólen 
 

• No estigma onde se encontra uma substância pegajosa, 

fixam-se grãos de pólen 



Como chega o pólen ao estigma?  
Polinização 

• Polinização direta ou auto polinização, na 
mesma flor o  pólen das suas anteras                             
cai diretamente no estigma. 

 



• Polinização indireta ou cruzada, o pólen de 
uma flor cai sobre o estigma de outra flor, da 
mesma planta 

   ou de outra planta 

 

Como chega o pólen ao estigma?  
Polinização 



Agentes Polinizadores 

• Para que ocorra a polinização cruzada alguém terá de dar 

uma ajudinha, quem?  

Os agentes polinizadores 

  Vento 

 Animais:  

 insetos,  

 aves, 

  mamíferos.. 

 

 

 



O Vento 
POLINIZAÇÃO PELO VENTO.. 

As numerosas anteras de 

uma aveleira separam-se  

a partir do filete e ficam 

livres da planta, 

promovendo a dispersão 

do pólen pelo vento 

 



Os Insetos 



Aves 

 



Mamíferos 



2ª Etapa - Fecundação 

• Depois da polinização, ocorre a união das 
células sexuais masculina e feminina – 
fecundação 

• Forma-se um tubo polínico que conduz o 
grão de pólen desde o estigma ao ovário 

Tubo 
polínico 



Os grãos de pólen que estão fixados ao 

estigma começam a inchar devido à 

absorção da água e a formar um tubo 

poliníco. 

O tubo polínico vai crescendo ao longo 

do estilete até chegar ao ovário. 

No ovário, a célula masculina vai 

juntar-se à célula feminina. 

Formação do tubo polínico - 

fecundação 



3ª etapa- A Frutificação 

• A frutificação consiste na formação do fruto, 
que resulta do desenvolvimento do ovo e do 
ovário. 

• O ovário engrossa e constitui o pericarpo. 

• O ovo dá origem à semente. 



Tipos de frutos 

Com pericarpo carnudo Sem pericarpo carnudo 

• Rico em substâncias de reserva 
• Pobre em substâncias de 

reserva, estas podem 
encontrar-se na semente 

semente 



Constituição do fruto 

       Pericarpo 

Semente 



Saber mais/Curiosidades 
• Por definição, fruto é a estrutura que se forma a partir do ovário da flor. 

• No caso da maçã e da pêra, também o ovário forma apenas a parte central 
da “fruta”, aquela que nós não comemos, ou seja, da maçã normalmente 
come-se tudo, menos a verdadeira fruta. A parte carnosa que é comida, é 
formada pelo receptáculo floral, que cresce e acaba por envolver o 
verdadeiro fruto 

 





4ª etapa – Disseminação/Dispersão 

• As plantas precisam de espalhar as suas 
sementes para caírem à terra e 
germinarem(nascer nova planta) a este processo 
chama-se disseminação 

 

Esta criança ajuda a disseminar as 

sementes de dente-de-leão. 



Processos de disseminação 

• Disseminação mecânica, a própria planta 
espalha as próprias sementes, quando as 
cápsulas das semente  estão maduras 
“explodem” lançando-as à terra 



Por agentes de disseminação 

• Água 

• Vento 

• Animais 

Fezes dos animais com 
sementes 



5ª etapa - Germinação 

• Finalmente irá nascer uma nova planta,  mas… para a 

semente germinar terá de haver : 

 Semente em boas condições 

 Condições ambientais:  

ar, umidade e temperatura favoráveis 



Semente - constituição 
• Uma 

semente 

em boas 

condições 

 terá : 



Desenvolvimento do embrião 



Desenvolvimento do embrião 


