
Estrutura Floral 

Propósito: Estudar a função de uma flor e de suas estruturas. 

Materiais 

Papel toalha 

Conta-gotas 

Lupa 

Microscópio 

Lâmina 

Lamínula 

Flor 

Faca 

Fita adesiva 

Água 

Régua 

 

Procedimento 

PARTES EXTERNAS DA FLOR 

1.Pegue a flor que você recebeu e a examine. Observe a forma e cor. Essa flor tem cheiro? As pétalas possuem 

marcas ou desenhos? Use uma régua para medi-la. Anote suas observações e desenhe a flor. 

2.Observe as sépalas? Quantas são? Como elas estão relacionadas com o resto da flor? Dica: Sépalas geralmente são 

verdes, mas nem sempre. Anote suas observações. 

3.Use uma faca para cuidadosamente cortar as sépalas fora sem estragar o restante da flor. Dica: Cuidado ao lidar 

com a faca. Corte apontando na direção contrária do seu corpo. 

4.Observe as pétalas? Quantas são? Todas as pétalas são iguais, ou são diferentes? Anote suas observações. 

PARTE MASCULINA DA FLOR 

5.Cuidadosamente arranque as pétalas para observar a parte reprodutora masculina da flor. Cuide para não estragar 

o restante da flor. 

6.Observe os estames. Quantos são? Qual a sua forma e tamanho? Anote. Use a faca para cortar os estames sem 

estragar outras partes da flor. 

7.Pegue uma lâmina e lamínula. Segure o estame acima da lâmina e gentilmente bata nele para caírem alguns grãos 

de pólen na lâmina. Adicione uma gota de água ao pólen e posicione a lamínula em cima. 



8.Observe o pólen no microscópio em um aumento baixo e depois em uma maior. Desenhe e identifique um grão de 

pólen. 

 PARTE FEMININA DA FLOR 

9.Use uma faca para cortar o pistilo da flor. Meça o comprimento do pistilo. Examine sua forma e anote essas 

observações. 

10.Coloque o pistilo no papel toalha. Segurando firmemente, corte com a faca na parte mais grossa do pistilo, como 

mostra a figura. Quantos compartimentos você vê? Quantos óvulos? Anote suas observações. 

Resultados 

 Anote suas observações e complete o quadro: 

Flor: 

Observações: 

 

 

Desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Função Observações 

Sépalas   



Pétalas   

Estames   

Pistilo   

 

Análise 

 Quais são produzidos em maior número na flor: grãos de pólen ou óvulos? Explique por que isso é 

importante para o sucesso reprodutivo da planta. 

 Quais são algumas adaptações das pétalas para atraírem polinizadores? 

 Baseado nas medidas de comprimento do pistilo e estame, como você acha que essa flor é polinizada? 

Justifique. 

 Explique a diferença entre fertilização e polinização. 

 Em que parte da flor os óvulos são produzidos? Em que parte da flor os grãos de pólen são produzidos? 
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