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Flores

FLORES
Óvulo

Esporófito 
maduro

Tubo 
polínico

Semente

Antera

Angiosperma ou 
Magnoliophyta

ü 220.000 espécies

ü dominam atualmente 
em quase todas as 
altitudes e latitudes 
terrestres

ü hábito desde ervas 
de alguns milímetros 
até grandes árvores, 
com mais de 100 
metros de altura.
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Flores – são órgãos das espermatófitas relacionados com o 
processo da reprodução  

FLORES - Morfologia

Antera

Estigma

Filete

Tépalas

Corola

Cálice

Receptáculo

Estilete

Ovário

Óvulo

Pedicelo

FLORES - Morfologia

Perianto

Perianto: apêndices externos de proteção e, ou, atração 
de polinizadores, formado pelo conjunto cálice e corola.

Cálice - conjunto de sépalas

Colora – conjunto de pétalas

Tépalas- partes componentes do perianto que se 
apresentam indiferenciados

Estruturas reprodutivas

Androceu - conjunto de estames (antera + filete)

Gineceu – conjunto de carpelos (estigma + estilete + 
filete)
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FLORES

Pedúnculo: eixo sobre o qual a flor nasce a flor

Receptáculo: é base que serve de assento ás diversas 
partes de uma flor

Pedunculada Séssil

Acíclica Cíclica

pedúnculo

FLORES

Perianto: conjunto das duas partes mais externa da flor, o 
cálice e a corola, que protegem os órgãos sexuais e servem 
como atração para agentes polinizadores

Aclamídea

Piper nigrum L.

(pimenta-do-reino)

Monoclam ídea

Ricinus communis L.

(mamona)
Diclam ídea

Hibiscus rosa-sinesis L.

(brinco-de-princesa)
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FLORES

Homoclamídea : sépalas e 
pétalas semelhantes em 
número, cor e forma.

Heteroclamídea : sépalas 
e pétalas diferentes entre si

Hibiscus rosa-sinesis L.

(brinco-de-princesa
Hemerocallis flava L.

(lírio)

FLORES

Cálice: parte mais externa do perianto heteroclamídeo, 
quando não ocorrem as brácteas

Gamossepala

Salvia splendens Ker-Gawl.

(cardeal)

Dialissépala

Brassica oleracea L.

(couve)
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FLORES

Corola: parte mais externa do perianto heteroclamídeo, 
cujas peças apresentam, geralmente, textura mais 
delicada que as do cálice e de cores mais vivas

Gamopétala

Digitalis sp.

(dedaleira)

Dialipétala

Brassica oleracea L.

(couve)

FLORES

Tipos de Gamopétalas

a
b

f g h

c
c

d

e

i

a- tubular

b- campanulada

c-infudibiliformes

d-hipocrateriforme

e- rotácea

f- urceolada

g- bilabiada

h- personada

i- ligulada

j- assalvada

j
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FLORES

Quanto à simetria, as corolas podem ser:

Actinomorfas ou regulares – quando apresentam dois ou mais 
planos de simetria
Zigomorfas ou irregulares – quando apresentam um plano de 
simetria
Assimétricas – quando não ocorre nenhum plano de simetria

pétala

carena

vexilo

asa

Pisum sativum L. 
(ervilha)

Rosasp. 
(rosa)

Actinomorfa Zigomorfa

FLORES - Androceu

Androceu: (do grego andros – homem) é o conjunto das 
peças masculinas de uma flor, os estames

Estame

Lóculos

Tecas

Antera

Grãos 
de pólen

Conectivo

Filete
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FLORES - Androceu

Endotécio

Camadas 
intermediárias

Epiderme

Tapete

Filete

Microsporângio

Corte transversal de uma antera imatura

FLORES - Androceu

Tipos de inserção do filete na antera:

Dorsifixa: 
inserção 
do filete 
na região 
da dorsal 
da antera

Basifixa : 
inserção 
do filete 

na base da 
antera

Apixefixa:
inserção do 

filete no ápice 
da antera
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FLORES - Androceu

Poricida:
por meio 
de poros 
apicais

Tipos de deiscência (abertura):

Longitudinal 
ou rimosa: por 
meio de uma 

fenda 
longitudinal 

em cada teca

Valvar: por 
meio de 

umapequena
valva

FLORES - Androceu

Quanto ao número de estame em relação ao de pétalas:

Oligostêmone: número de estames menor do que o de 
pétalas (ou sépalas). Ex. cardeal.

Isostêmone : número de estames igual ao de pétalas igual 
ao de pétalas. Ex. café, fumo.

Diplostêmone: número de estames em dobro ao de pétalas. 
Ex. quaresma, lírio, feijão.

Polistêmone: número de estames superior (exceto o duplo) 
ao de pétalas. Ex. goiaba.
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FLORES - Androceu

Quanto a soldadura da antera:

Livres: anteras 
livres entre si

Sinanteros ou 
singenéticos: 
estames 
soldados pela 
anteras, sendo 
livres os filetes

Coniventes: 
filetes livres, e 
as anteras 
encostam-se 
umas as outras

FLORES - Androceu

Quanto a adelfia (filetes soldados em feixe):

Monadelfo: 
filetes soldados 
em maior ou 
menor extensão 
em um único 
feixe

Diadelfo: filetes 
soldados em dois 
feixes  um feixe 
e um estame 
livre

Poliadelfo: 
filetes soldados 
em mais de três 
feixes
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FLORES - Gineceu

Gineceu: (do latim gynaeceum- sala destinada às mulheres) 
é o conjunto de peças femininas de uma flor,os pistilos.

ovário

estilete

estigma Ovário: é o recipiente constituído 
pela parte basal da(s) folha(s) 
carpelar(es) e geralmente tem 
formato arredondado. As folhas 
carpelares unidas pelas margens, 
formam uma cavidade fechada, 
onde são produzidos os óvulos.

Estilete: constitui o prolongamento 
afilado do ovário

Estigma: é a porção apical do do 
pistilo, que recebe o grão de pólen

FLORES - Gineceu

Epiderme 
exterior

Epiderme 
interior

Óvulo

Xilema

Floema

Parênquima

Corte transversal 
esquemático do ovário

Micrópila

Tegumentos

Sinérgida

Oosfera
NuceloNúcleos 

polares
Saco 
embrionário

Antípodas

Calanza

Funículo
Feixes 
vasculares

Estrutura do óvulo 
maduro
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FLORES - Gineceu

O gineceu consiste de um ou muitos carpelos, sendo que 
neste último caso, eles podem estar livres entre si 
constituindo um gineceu apocárpico, ou geralmente estão 
unidos entre si, constituindo um gineceu sincárpico.

Gineceu sincárpicoGineceu apocárpico

FLORES - Gineceu

As folhas carpelares unidas entre si compõe o ovário, 
formando uma ou mais cavidades que são denominadas 
lóculo. Quanto ao número de lóculos os ovários podem ser 
classificados em:

ovúlo
septo

lóculo

lóculo
septo ovúlo

Unilocular Bilocular Trilocular Plurilocular
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FLORES - Gineceu

Tipo de placentação: distribuição das placentas no ovário

Basal

Central-livre

Pariental

Axial

Marginal

FLORES - Gineceu

Quanto aposição do Ovário:

Súpero: ovário 
livre; demais 
verticilos abaixo

Infero: ovário 
aderente ao 
recptáculo; demais 
verticilos acima do 
geniceu

Semi-infero: ovário 
semi-aderente ao 
recptáculo; demais 
verticilos em torno 
do geniceu
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FLORES - Gineceu

Classificação das flores

Flores monóclinas: flores que apresentam gineceu e 
androceu

Flores diclinas: flores que apresentam apenas androceu 
ou gineceu

Flores estaminadas: flores que apresentam adroceu

Flores carpeladas ou pistiladas: flores que só
apresentam gineceu

FLORES - Gineceu

Classificação das plantas

As plantas que possuem diferentes tipos de flores são 
definidas como:

Plantas hemafroditas: são aquelas que apresentam flores 
monóclinas

Plantas monóicas: são aquelas que apresentam flores 
estaminadas e carpeladas na mesma planta

Plantas dióicas: são aquelas que apresentam flores 
estaminadas e carpeladas em plantas diferentes

Plantas poligâmicas: são aquelas que no mesmo indivíduo 
possuem flores monóclinas e díclinas
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FLORES - Inflorescências

Inflorescências: flores produzidas em agrupamentos – ramo 
ou um sistema de ramos caulinares que portam flores

Inflorescência cimosa ou 
determinada

Cada eixo termina numa 
flor

Inflorescência racemosa 
ou indeterminada

Cada eixo termina numa 
gema

Flor terminal

Flor lateral

Báctea

Báctea Flores laterais

Cacho Espiga Espádice Corimbo

Capítulo Umbela   Panícula

Umbela 
composta

Helicóide Escorpióide
Dicásio

FLORES - Inflorescências
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FLORES - Inflorescência cimosa ou determinada

Acalypha sp.
(rabo-de-macaco)

Monocásio escorpióde

FLORES - Inflorescência cimosa ou determinada

Cimeira composta

Pelargonium sp. 
(jardineira)
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FLORES - Inflorescência cimosa ou determinada

Dicásio

Begonia sp.
(begônia)

FLORES - Inflorescência cimosa ou determinada

Monocásio helicóide

Hemerocallis fllava L.
(Lírio)
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FLORES - Inflorescência racemosa ou indeterminada

Asclepias curassavica L..
(Falsa-erva-de-rato)

Umbela

FLORES - Inflorescência racemosa ou indeterminada

Brassica sp.
(couve)

Racemo 
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FLORES - Inflorescência racemosa ou indeterminada

Plantago sp.
(lingua-de-vaca)

Espiga

FLORES - Inflorescência racemosa ou indeterminada

Yucca gloriosa L.
(yuca)

Panícula
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FLORES - Inflorescências

Spathodea campanulata Beauv. 
(espatódea)

Corimbo

FLORES - Inflorescências composta

Petroselinum crispum (Mill).
(salsa)

Umbela composta
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FLORES – Inflorescências composta

Euphorbia splendens Bojer.
(coroa-de-cristo)

Dicásio de ciáticos

FLORES -Inflorescências composta

Galisoga parviflora Cav. 
(botão-de-ouro)

Dicásio de capítulos
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FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Espádice Espigueta Sicônio

FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Espádice

Monstera deliciosa Liebm.

(banana-de-macaco)
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FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Capítulo (Pseudanto)

Flor ligulada
(flor do raio 
na periferia 
do capítulo)Flor tubular 

(flor do disco 
no centro do 
capítulo)

Papus

Estilte

Flor do raio
Flor do disco

Receptáculo

FLORES - Tipos especiais de inflorescência

Viguiera sp.

Capítulo
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FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Euphoebia dentata
Ciátio (Pseudanto)

Euphoebia corollata
Ciátio (Pseudanto)

Flor 
feminina

Flores 
masculinas 

Nectário

Flor estaminada

Estame

Pedicelo
Bracteóla Flor carpelada

Nectário

Apêndice do 
nectário

Flor estaminada

FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Ciátio (Pseudanto)
Euphoebia dentata
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FLORES - Inflorescências

Tipos especiais de inflorescência

Ciático (Pseudanto)

FLORES – Aspectos funcionais e evolutivos

Significado adaptativo do aparecimento e diversificação das 
inflorescências reside em alguns aspectos principais;

a) Incremento da atração de polinizadores, pela vistosidade
maior do conjunto de flores;

b) Facilitar e garantir a efetividade da visita dos 
polinizadores, pois numa inflorescência um número maior 
de flores podem ser visitadas em menor tempo

c) Em plantas polinizadas pelo vento, as inflorescências 
contribuem para produção de uma maior quantidade de 
pólen e para facilitar a dispersão do mesmo pelo vento.
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FLORES – Aspectos funcionais e evolutivos

A arquitetura da inflorescência e seu funcionamento 
afetam diretamente a polinização e a frutificação

A arquitetura da inflorescência pode afetar 
profundamente os níveis de reprodução cruzada

Capítulos das Asteraceae – organização floral “coletivista”
Exploração genética extensiva

Orchidaceae – família individualiata
“Exploração genética intensiva”


