


MORFOLOGIA DO FRUTO
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1) IMPORTÂNCIA DOS FRUTOS

- Proteção das semente

- Ajudam na dispersão das sementes
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2) DEFINIÇÃO: São estruturas originadas do desenvolvimento do 
ovário.
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3) PARTES DO FRUTO

A) Pericarpo – É a camada externa do fruto que 
envolve a semente. É o próprio ovário desenvolvido.

É dividido em três partes: 

- Epicarpo – parte externa que corresponde a 
casca.

- Mesocarpo – parte mediana e geralmente 
comestível.

- Endocarpo – parte mais interna e que fica em 
contato com a semente
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4) FRUTO PARTENOCÁRPICO 

- Originado do desenvolvimento do ovário sem ocorrer fecundação. 

- Caracterizado pela ausência de semente.
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5) CLASSIFICAÇÃO DOS FRUTOS QUANTO À NATUREZA DO PERICARPO.

A) CARNOSOS- Frutos muito hidratados e suculentos.

A.1) BAGAS – Frutos com várias sementes facilmente destacáveis.

PITAIABACURI
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A.2) DRUPAS – Uma semente geralmente envolvida por um 
endocarpo consistente(caroço). 
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B) SECOS – Frutos poucos hidratado e não suculentos.

B.1) Deiscentes - Abrem e liberam as sementes. AS Substâncias nutritivas 
ficam nas sementes.

EX1: Folículo – Constituído por um único carpelo e libera as sementes 
por uma única fenda.
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EX2: Legume: Fruto constituído por 1 carpelo e que libera as sementes por 
através de duas fendas.

ERVILHA

FEIJÃO
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EX3: SILIQUA - Constituído por 2 carpelos. Em seu interior há um septo 
plano, onde inserem-se as sementes.

Ex: Canola e couve
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EX4: CÁPSULA - Fruto seco, deiscente e formado de dois ou mais 

carpelos. Exemplo: Fruto da papoula.

SAPUCAIA

URUCUM
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B.2 – INDEISCENTES – Frutos que não abrem para liberarem as sementes.

EX1: AQUÊNIO -fruto simples, seco, indeiscente, monospérmico, pequeno e  
com a semente presa à parede do pericarpo por um único ponto.

CASTANHA
MAMONA
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EX2: CARIOPSE - fruto monospérmico, seco e indeiscente, com o 

pericarpo delgado e soldado ao tegumento da semente.

MILHO ARROZ
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EX3: SÂMARA São frutos normalmente secos, indeiscentes, com uma 
ou duas expansões membranosas.

CABREÚVA TIPUANA
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EX4: NOZES - Fruto seco com apenas uma semente (raramente duas) no 
qual a parede do ovário ou parte dela torna-se muito dura na 
maturidade. 

NOZ PECÃ NOZ MACADAMIA
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- Observar as plantas em sua região e indicar os tipos de frutos que

apresentam.

- Pode tirar fotos para visualizar e confirmar os tipos de folhas e flores.

- Observar em casa, na escola, as plantas que são típicas da região e
relacionar os tipos de frutos que apresentam.

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR
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