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Sistemas Reprodutivos

 Do ponto de vista do melhoramento, tem-se

a seguinte classificação:

o Reprodução Assexuada -> resultando em clones

o Reprodução Sexuada: Ocorre através da semente 
resultante da união de dois gametas de sexos 
diferentes (pólen e óvulo).   Classifica-se em:

 Autógamas -> praticam a autofecundação natural

 Alógamas -> praticam cruzamento natural 
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   alógamas                                           autógamas

100      95            % cruzamento                 5       0

  0        5           % autofecundação            95     100

intermediárias
ou sistema reprodutivo misto
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• Expressão do sexo na flor individual:

• Hermafrodita -> flor com ambos os sexos

• Estaminada ou andróica -> flor masculina, só
estames

• Pistilada ou ginóica -> flor feminina, só carpelo

Karasawa et al. (2006)
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http://senhoranatureza.eco.br/ervas-medicinais-especiarias-temperos-alimentacao-natural-saude-
fitoterapia/plantas-femininas-e-masculinas/
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– Expressão do sexo em plantas:

Hermafrodita -> planta c/ flores hermafroditas

Monóica -> planta c/ flores femininas e flores       
masculinas, separadas.

Dióica -> plantas c/ flores só femininas ou só masculinas

Karasawa et al. 
(2006)



Batata –> planta com flores hermafroditas
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Planta monóica

Ex: Milho
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Planta dióica

Planta c/ inflorescência
masculina 

Planta c/ inflorescência
feminina 



Sistemas Reprodutivos

– Expressão do sexo em plantas:

Hermafrodita

Monóica

Dióica

Androdióica -> plantas c/ flores hermafroditas e 
também com flores masculinas

Ginodióica  -> plantas c/ flores hermafroditas e 

também com flores ginóicas (femininas)



Ainsworth (2000), modificado por Karasawa (2005)
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Propágulos vegetativos  (Reprodução Assexual): 

 Raízes modificadas (batata-doce, mandioca)

 Colmos modificados ou bulbos (cebola, alho)

 Tubérculos (batata, inhame)

 Gemas vegetativas (cana-de-açúcar, mandioca)

 Propágulos induzidos artificialmente:

-> Enraizamento artificial do caule

-> Enxertia (citrus, uva, maça, seringueira, pera)

=> união de partes de plantas diferentes

-> Cultura de tecidos
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estolões de morango

Kalanchoe daigremontiana
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• Genética de plantas assexuadas:

 Os genitores transmitem seus genótipos para os 
descendentes

Ex: planta mãe: AaBBCcDDEE   filhos:  AaBBCcDDEE
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• Genética de plantas assexuadas:

-> Reprodução assexuada

-> População geralmente homogênea

-> Planta: altamente heterozigota. Porque?

=> No decorrer das gerações, podem ocorrer mutações,
ou mesmo eventuais cruzamentos naturais, e essas
variações são fixadas pela propagação vegetativa.
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• Apomixia:

-> Formação de um embrião sexual ou “pseudo semente”

sem que ocorra a fecundação.

-> O embrião se desenvolve a partir de células haplóides

do saco embrionário ou de células somáticas da nucela

sem que ocorra a fertilização. 
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• Processo sexual:
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 Tipos de Apomixia:

 Partenogênese ou embrionia adventícia: formação do 
embrião a partir da célula ovo ou oosfera do saco 
embrionário, sem que ocorra a  fecundação. 

Se a oosfera é haplóide, o embrião e a planta que se 
desenvolverão serão haplóides; 

Se esta for diplóide (célula não reduzida), o embrião e a 
planta serão diplóides.
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 Tipos de Apomixia:

 Diplosporia ou Apogamia: Formação do embrião a partir 
de células do   saco embrionário diferentes da oosfera. 
Geralmente é  diplóide porque se desenvolve a partir da 
fusão de dois núcleos haplóides do saco embrionário.

 Aposporia: Formação do embrião a partir de células
somáticas, sem a intervenção dos núcleos ou esporos.
O embrião se forma a partir de células somáticas
diplóides, geralmente do nucelo.







Sacos múltiplos apospóricos
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Espécies autógamas:

=> Podem possuir pequena taxa de cruzamentos naturais

=> São predominantemente homozigóticas, e a diversidade

genética é mantida e manifestada por meio da mistura

de linhas puras

=> Diversidade gerada por mutações ou cruzamentos raros



Exemplos de espécies autógamas:

arroz

feijão

soja

trigo

amendoim

beringela
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Genética de plantas autógamas:

=> Como as espécies autógamas praticam a autofecundação,

natural (), a freqüência de locos heterozigóticos 

(Aa, Bb) deve ser muito baixa (próxima de zero), uma 
vez que em cada geração de , tem-se:

(½)n heterozigotos  e  1 – (½)n homozigotos

 Aa -> reduzido em (½)n = (50%) em cada geração 



Exemplo: 
V1 (AA)   x   V2 (aa)

(F1)                    Aa   (autofec. natural)

(F2)    (¼) AA  :  (½) Aa  :  (¼) aa
(25%)      (50%)     (25%)

(F3)    (3/8) AA  :  (¼) Aa  :  (3/8) aa
(37,5%)      (25%)      (37,5%)

(F4)   (7/16) AA  :  (1/8) Aa  : (7/16) aa
(43,75%)      (12,5%)     (43,75%)

:        :               :             :
(Fn)   [1-(½)n]/2       (½)n [1-(½)n]/2      

:        :               :             :

(F)     (½)              0            (½) 
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• Coeficiente de endogamia:   F = 1 - (½)n

• Nos fornece a % de homozigotos a cada geração

• Ex:  6ª geração de :  F = 98,4% de homozigose

=> 1,6% de heterozigose

=> Dizemos que a autofecundação conduz à homozigose.
Os locos de uma planta autógama estão em homozigose.
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Genética de plantas autógamas:

• P1 (AAbbCCddEE)         gameta masculino: AbCdE

gameta feminino: AbCdE

• Portanto, cada planta produz um único tipo de gameta.

• Como serão os descendentes??

Ex:  1 planta mãe -> produziu 100 sementes = todas as
sementes terão o mesmo genótipo da planta mãe!!
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Genética de plantas autógamas:

• Conseqüências:

=> As plantas (indivíduos) autógamas são independentes

quanto à reprodução, não havendo troca de genes

entre plantas diferentes.  

=> Por causa disto elas são chamadas de linhas puras,

linhagens ou linhagens endógamas.
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Genética de plantas autógamas:

=> Uma população de uma espécie autógama é

constituída de uma mistura de genótipos:

Ex:  4 pares de genes:  A,a  B,b  C,c  D,d -> genótipos:

AABBCCDD ; AABBCCdd ; AABBccdd ; Aabbccdd ;

aabbCCDD ; aaBBccdd ; aaBBCCdd ; ............ aabbccdd

Portanto, a variabilidade genética é devida à presença de

diferentes genótipos homozigotos!!



Espécies alógamas:

=> Podem ser predominantemente alógamas (alguma taxa de

auto-fertilização) ou obrigatoriamente alógamas 

(auto-incompatíveis;  plantas dióicas)

=> São altamente heterozigóticas; a cada geração combinações

genéticas são desfeitas por crossing-over e 

distribuição ao acaso dos cromossomos na meiose

(recombinação)

Sistemas Reprodutivos
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Genética de plantas alógamas:

-> Numa população, cada indivíduo é formado ao acaso
em cada geração:

loco A
x    x    x    x    x     
x    x    x    x    x            -> f(A) = p      p + q = 1
x    x    x    x    x            -> f (a) = q
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Genética de plantas alógamas:

A(p)        a (q)

A (p)  AA (p2)   Aa (pq)

a (q)   Aa (pq)    aa (q2)

Vamos ter sempre numa
população parte dos locos em
homozigose e parte dos locos
em heterozigose.

Genótipos             Freqüência

AA                           q2

Aa                          2pq
aa                            q2
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Genética de plantas alógamas:

Espécies alógamas apresentam:

-> depressão por endogamia

-> carga genética: presença de locos duplo recessivos

deletérios ou letais

Ex: plantas albinas -> não produzem clorofila -> devido a

um duplo recessivo letal “aa”.

=> Mas o alelo “a” continua na população.
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Genética de plantas alógamas:

Espécies alógamas apresentam:

-> depressão por endogamia



Exemplos de espécies alógamas - dióicas:

aspargo

espinafre

mamão



Exemplos de espécies alógamas - monóicas:

mamona

manga

melão

milho



Exemplos de espécies alógamas - hermafroditas:

couve-flor

girassol

batata-doce



Exemplo de flores vistosas e com odores fortes => as 

orquídeas apresentam cerca de 97% de polinização

cruzada.



Phragmipedium sp.



Laelia sincorana



Ophrys insectivora

Grande dependência de insetos, abelhas, mariposas,
moscas, para polinização das orquídeas!!!!



Singer et al.,
2004

Mormolyca
ringens





Sistemas Reprodutivos

MECANISMOS QUE FAVORECEM A AUTOGAMIA:

=> Plantas hermafroditas (com flores hermafroditas)

=> Cleistogamia: a liberação do pólen e a receptividade do
estigma ocorrem com a flor fechada. A polinização é
feita antes da abertura da flor. 
Ex: soja, beringela, feijão, arroz, trigo. 

=> Chasmogamia: a flor se abre junto com a liberação do
pólen e a receptividade do estigma.  No tomate, as
anteras se situam próximo ou acima do estigma, forman-
do um cone protetor que favorece a autofecundação.



flor do tomate



Início da frutificação em tomate





Sistemas Reprodutivos

MECANISMOS QUE FAVORECEM A ALOGAMIA:

=> Monoicia: sexos separados na mesma planta. 
Ex: milho, mandioca

=> Dioicia: sexos separados em plantas masculinas e femi-
ninas. Ex: mamão, aspargo, kiwi

=> Protandria: o pólen é liberado antes do estigma estar
receptivo. Ex: milho, cebola, eucalipto

=> Protoginia: o estigma fica receptivo antes da deiscência
do pólen. Ex: mandioca, abacate
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Protandria

Estigma
fechado e
anteras 
liberando 
pólen

Estigma
receptivo e
anteras não
mais libe-
rando pólen
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Protandria
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Protoginia
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MECANISMOS QUE FAVORECEM A ALOGAMIA:

=> Autoincompatibilidade:  controlada geneticamente

por uma série de alelos múltiplos do loco S, isto é, 

os diversos alelos (S1, S2, S3, .... Sn) podem ocupar

o mesmo loco no cromossomo.  

-> Plantas com o mesmo genótipo com relação ao loco S

não conseguem se cruzar, e a autofecundação não

ocorre.





Germinação dos grãos
de pólen no estilete
de trevo branco
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MECANISMOS QUE FAVORECEM A ALOGAMIA:

=> Heterostilia: diferença na morfologia das flores de
plantas diferentes. Ex: gênero Primula

-> planta tipo thrum -> estilete curto e estames longos

-> planta tipo pin -> estilete longo e estames curtos

Ex: batata-doce
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Heterostilia
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Heterostilia
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