
 1

GINECEU 

Neuza Maria de Castro 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O gineceu é constituído por folhas profundamente modificadas, os carpelos ou megasporófilos, 

que produzem os óvulos - megasporângios, que contém os esporos femininos - megásporos, que por 

sua vez, dão origem ao gametófito feminino - megagametófito ou ginófito. 

O gineceu (Fig. 1) é formado por um ou mais pistilos. O pistilo é a unidade morfológica do 

gineceu e, cada pistilo é formado por um ou mais 

carpelos, que são folhas férteis modificadas da flor. Cada 

pistilo geralmente, é formado por uma porção basal 

dilatada, denominada ovário, que contém o(s) óvulo(s) 

(ou rudimentos seminais) no seu interior; um 

prolongamento superior em forma de haste, mais ou 

menos alongada, o estilete, por onde se dá a penetração 

do tubo polínico até o ovário, e na sua região apical, uma 

expansão glandulosa, receptiva para o pólen denominada 

estigma. 
 

Quando o pistilo é formado por um só carpelo, falamos em pistilo simples ou unicarpelar. 
Quando o pistilo é formado por dois ou mais carpelos, o 

pistilo é composto (bicarpelar, tricarpelar ou 

pluricarpelar). É indispensável que os carpelos estejam 

soldados para constituírem um pistilo.  

O gineceu, por sua vez, pode ser formado por um 

ou mais pistilos. Se o gineceu é formado por dois ou mais 

carpelos soldados é denominado sincárpico ou 

gamocarpelar (Fig. 2). Quando os carpelos estão 

separados, fala-se em gineceu apocárpico ou 

dialicarpelar (Fig. 2). Nesse caso, cada carpelo constitui   Figura 2. Fusão dos carpelos - www.anbg.gog.au/glossary 

um pistilo e numerosos  pistilos constituem o gineceu, situação esta que pode ser observada na Rosa 

sp (rosa). 

No gineceu sincárpico, a fusão dos carpelos pode ocorrer apenas no ovário, deixando livres os 

estiletes e os estigmas, ou esses podem também se unir em maior ou menor extensão. A sincarpia 

pode ser o resultado de um crescimento zonal, quando os centros de crescimento independentes se 

Figura 1 – Gineceu - www.biologia.edu.ar/botanica
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fundem num estágio inicial de desenvolvimento e, todo o conjunto participa do crescimento vertical 

(fusão congênita) ou a fusão entre as margens dos carpelos, inicialmente separados, pode acontecer 

de várias maneiras durante a ontogenia (fusão pós-genital). Se os carpelos se dobram antes de se 

fundirem, o ovário que é composto e possui várias cavidades ou lóculos; se não, o ovário é unilocular. 
 

1.1 Flores Hipóginas, Períginas e Epíginas. 
Uma característica importante, muito usada na taxonomia e no entendimento da morfologia e da 

anatomia do fruto, é a posição do ovário na flor, que pode ser súpero ou ínfero. A posição do ovário na 

flor está intimamente associada à presença ou não do hipanto, que pode ser definido como uma 

estrutura, em forma de urna ou taça, que circunda o ovário. Essa estrutura pode estar ausente e neste 

caso o ovário é súpero (livre) e esta é uma flor hipógina (Fig. 3B). O hipanto pode ser de natureza 

receptacular (originado do próprio receptáculo em forma de taça) ou apendicular (originado pela fusão 

de sépalas, pétalas e estames). Quando o hipanto está presente, duas situações podem acontecer:  

a) a parede do ovário pode ser livre do hipanto, tem-se então, um ovário súpero (livre), porém, 

devido à presença do hipanto a flor é perígina (Fig. 23) ou 

b) a parede do ovário está soldada à parede do hipanto, tem-se então um ovário ínfero e uma 

flor semiepígea (Fig. 3D) ou epígina. (Fig. 3C)  
 

Perígina  Flor perígina de Prumus sp  Hipógina       Flor hipógina de Tulipa sp 

                                   
    A       B 

Epígina Semiepígina 

  
    C    D 

Figura 3. Tipos de flor segundo a forma do receptáculo e a posição do ovário. www.biologia.edu.ar/plantas (modificado) 
 

A evolução floral se dá na direção de flores hipóginas - períginas - epíginas. 
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Figura 4. Estigma papiloso de 
Pavonia sp. –  
www. biologia.edu.ar/plantas

2. ESTIGMA E ESTILETE 

 

 As células epidérmicas do estigma são modificadas para 

proporcionar uma superfície receptiva para os grãos de pólen (Fig. 

4). Essas células são secretoras, com uma cutícula especializada. O 

estigma pode ser “seco”, com pequena quantidade de secreção ou 

“úmido”, quando apresentam a superfície intensamente secretora. A 

secreção produzida auxilia na germinação do grão de pólen (Heslop-

Harrison & Shivanna,1977). A liberação dessa secreção pelas 

células epidérmicas, frequentemente, ocorre pela ruptura da 

cutícula, quando essas células atingem a maturidade.  

A secreção produzida pode ter composição variada. Em 

Petunia, consiste de lipídeos, carboidratos e aminoácidos e em 

Nicotiana tabacum, foram encontrados lipídios e fenóis. As 

proteínas têm importante papel na interação do pólen e o estigma e nas reações de compatibilidade 

e/ou incompatibilidade.  

Os tubos polínicos formados quando os grãos de pólen germinam, penetram no estigma ou 

entre as papilas estigmáticas ou através da superfície do canal estilar. A anatomia do estilete varia, 

dependendo do grau de fusão dos carpelos. Na maioria das 

angiospermas derivadas, que apresentam gineceu sincárpico, o 

estilete é sólido e apresenta no centro um tecido secretor 

especializado, o tecido de transmissão. Este tecido constitui um 

caminho para o tubo polínico, ligando o estigma ao centro do ovário, 

servindo ainda, como um tecido de nutrição para o tubo polínico em 

crescimento. No estilete sólido, o tecido de transmissão é formado 

por células alongadas de citoplasma denso. 
 

Figura 5 - Epiderme da superfície do canal do estilete de uma liliácea. www.botany.hawaii.edu/ faculty 

Outros tipos de flores apresentam estilete aberto (ou oco), com um canal central, revestido com 

uma epiderme secretora, geralmente, papilosa (Fig. 5) e, em umas poucas flores o estigma está 

posicionado diretamente sobre o ápice do ovário. 

O tecido fundamental do estilete é parenquimático, atravessado por feixes vasculares e a 

epiderme externa pode apresentar estômatos. 

 

3. OVÁRIO 
 O ovário apresenta uma epiderme coberta por cutícula e o parênquima como tecido de 

preenchimento. O sistema vascular é representado pelo feixe vascular dorsal, homólogo à nervura 
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mediana da folha, e pelos feixes marginais ou ventrais situados lateralmente, e que são contíguos ao 

dorsal. 
 

3.1. Placenta e Placentação 
 

Apical           Basal      Parietal 

       

 

 A     B     C 
 

Central    Marginal      Axilar 

                

 D     E     F 
 

Figura 6 - Tipos de Placentação mais comuns. www.biologia.edu.ar/plantas 
 

O ovário contém um ou mais óvulos que são produzidos na placenta, região de tecido situada na 

parede interna do ovário, onde as margens de um ou mais carpelos se fundem. Os dois feixes ventrais 

das margens do carpelo se fundem e suprem a placenta e os óvulos. Geralmente, o número de 

placentas é igual ao número de carpelos. 

O termo placentação, refere-se ao arranjo das placentas e ao número de lóculos do ovário, e 

essas duas características dependem do grau de fusão dos carpelos. Os tipos de placentação mais 

comuns são: 

A) no gineceu apocárpico, a placentação é marginal (Fig. 6E); 

no gineceu sincárpico temos duas situações: 

B) quando os óvulos se inserem nas margens fundidas de um carpelo, na porção central do 

ovário, a placentação é axilar (Fig. 6F)e 

C) se os óvulos se prendem na parede do ovário ou em extensões dela a placentação é 

denominada parietal (Fig. 6C).  
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Além desses padrões mais gerais existem outros tipos de placentação tais como: central livre, 
exclusiva de ovários uniloculares, quando a placenta ocorre em uma coluna central de tecido (Fig. 6D); 

placentação basal quando a placenta localiza-se na região basal de um ovário unilocular (Fig. 6B); 

placentação apical quando a placenta se localiza na região apical de um ovário unilocular (Fig. 6A). 
 

3.1 Óvulo 
 

Os óvulos ou rudimentos seminais nascem sobre a placenta, na parede interna do carpelo. 

Geralmente, são ovóides e de tamanho reduzido, com poucos milímetros. O óvulo é o megasporângio 

das gimnospermas e angiospermas, onde se forma os megásporos ou macrósporos que originarão o 

gametófito feminino. Depois da fecundação o óvulo se transforma em semente.  
 

Ontogênese do óvulo 
 

O óvulo se inicia como uma pequena protuberância na placenta (Fig. 7A). Em geral, primeiro se 

forma o tegumento interno e em seguida o externo (Fig. 7B e C - ti e te). Os tegumentos crescem mais 

rapidamente que o nucelo (porção central) envolvendo-o quase que completamente, exceto na região 

da micrópila, uma abertura por onde, geralmente, se dá a penetração do tubo polínico. 

 

      A         B   C             D 
Figura 7 - Ontogênese do óvulo e desenvolvimento dos tegumentos - www.biologia.edu.ar/botanica 

 

O óvulo (Fig. 8) é formado por um maciço central de células 

denominado nucelo, onde se passam os processos de megasporogênese 
e megagametogênese. Durante a formação do gametófito feminino, o 

nucelo é totalmente ou parcialmente consumido. O nucelo, geralmente, é 

envolvido por um ou dois tegumentos: o externo e o interno. No entanto, 

existem óvulos ategumentados. Os tegumentos não envolvem 

completamente o nucelo, deixando uma pequena abertura, a micrópila por 

onde passa (na maioria das espécies) o tubo polínico, com os gametas 
Figura 8 - Óvulo - www.biologia.edu.ar/botanica  
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masculinos. O óvulo se prende à placenta por meio de um pedúnculo, em geral curto, denominado 

funículo. A região onde o nucelo, tegumento(s) e funículo se unem é chamado calaza; nessa região, 

geralmente termina o feixe vascular que penetra no óvulo através do funículo. 

 

 

3.2.1 Tipos de Óvulos 
 
A. Segundo a curvatura do funículo, a torção do nucelo e a posição relativa da micrópila, 

da calaza e do hilo (local onde o funículo se une ao corpo do óvulo), podemos 

reconhecer três formas básicas de óvulos.  

 
 

     A     B        C 
  Figura 9 - Tipos mais comuns de óvulos. www. educação.edu.ar/botanica 

 

Ortótopro (ortos: reto) – ou óvulo reto, que não apresenta nenhuma curvatura, assim o funículo, 

a calaza e a micrópila (voltada para cima) estão em linha reta (Fig. 9A). Esse tipo de óvulo é raro entre 

as angiospermas e freqüente entre as gimnospermas; 

Anátropo (ana: ascendente) – este é o tipo de óvulo mais comum entre as angiospermas. Nele 

o funículo sofre uma grande curvatura e o óvulo sofre uma rotação de 180° e a micrópila se aproxima 

do funículo. No entanto a curvatura não altera a forma do nucelo que permanece reto (Fig. 9B). 

Campilótropo – (campilos: curvo). O nucelo se curva de tal maneira, que a calaza e a micrópila 

ficam quase em uma mesma altura, próximo do hilo (Fig. 9C). Este tipo de óvulo é freqüente entre as 

leguminosas ou fabáceas. Segundo Anton (1987), os óvulos das gramíneas ou poáceas são 

hemicampilótropos, uma variante dos óvulos campilótropos caracterizada por apresentar o funículo 

curvado, mais ou menos 90°, e o nucelo também é curvado; a micrópila está formada apenas pelo 

tegumento interno (endóstoma). 
 

 
 
 

Ortótropo Anátropo Campilótropo 

  



 7

Chave de classificação para os tipos de óvulos 
 
. Óvulo ereto, micrópila no extremo oposto ao funículo.    ORTÓTROPO 
 
. Óvulo invertido ou curvado, micrópila próxima do funículo: 
 
 Nucelo reto. Óvulo invertido girado 180º, com rafe.    ANÁTROPO 
 
 Nucelo curvado. Sem rafe.        CAMPILÓTROPO 
 
B. Quanto à espessura do nucelo, os óvulos podem ser classificados em: 
Crassinucelado - quando a célula-mãe-de-megásporo é circundada completamente por mais de 

uma camada de células ou  

Tenuinucelado, quando a célula-mãe-de-megasporo é envolvida apical e lateralmente por 

apenas uma camada de células a epiderme nucelar. 

 

3.2. 2 Megasporogênese 
 

No interior do nucelo do primórdio  ovular, na região micropilar,uma célula subepidérmica (mais 

raramente duas ou mais), mais evidente, torna-se a célula inicial do arquespório. Essa célula é maior 

que as demais e apresenta o citoplasma denso e o núcleo mais proeminente. A célula arquesporial 

pode funcionar diretamente como a célula-mãe do megásporo ou megasporócito (2n), ou pode sofrer 

algumas divisões mitóticas, antes de formar a célula-mãe de megásporo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10  Megasporogênese - Mariath, J.E.A.; Santos, R.P. e Bittencourt Jr., N.S. 
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A célula-mãe de megásporo passa por uma divisão meiótica para dar origem a quatro 

megásporos ou ginósporos (n) de tamanhos e arranjos variados. Três destes megásporos, geralmente, 

degeneram restando apenas um megásporo funcional (célula-mãe de ginófito), que dará origem ao 

gametófito feminino, também chamado de saco embrionário ou ginófito. Esse tipo de megasporogênese 

é denominado monospórico. No entanto, em várias espécies mais de um dos megásporos formados 

podem participar da formação do saco embrionário (Fig.12). 
 

3.2.3 Megagametogênese 
 

O gametófito feminino, ou saco embrionário, é a geração haplóide das gimnosperma e 

angiospermas - megagametófito ou ginófito. O megagametófito se desenvolve a partir do megásporo 

funcional (célula-mãe do ginófito).  
 

Figura 11  Megagametogênese - Mariath, J.E.A.; Santos, R.P. eBittencourt Jr., N.S. 
 

Inicialmente, o megásporo funcional (n) cresce e o seu núcleo divide-se por mitose. Os dois 

núcleos filhos migram para os polos opostos do saco embrionário, que agora fica binucleado. Cada um 

dos núcleos se dividem mais duas vezes, resultando um saco embrionário octanucleado.  

De cada um dos polos (agora com quatro núcleos), um dos núcleos migra para o centro do saco 

embrionário e estes dois núcleos centrais constituirão os núcleos polares. A seguir formam-se as 

paredes celulares separando os 8 núcleos. Na região central forma-se uma célula binucleada, com os 

dois núcleos polares. 



 9

Na extremidade micropilar do megagametófito, forma-se o aparelho da célula-ovo ou aparelho 

oosférico, constituído pela oosfera (ou célula ovo) mais as duas sinérgides. Na extremidade oposta, 

formam-se três células, denominadas de antípodas. 

Neste estágio, o óvulo está pronto para ser fecundado. Resumindo, a célula-mãe do megásporo 

(2n), por mitose forma quatro megásporos (n), três deles degeneram, o megásporo funcional passa por 

três mitoses, originando oito núcleos que, posteriormente, vão receber suas porções de citoplasma, 

formando sete células, uma delas, a célula central,  binucleada (n+n). 

O saco embrionário (gametófito feminino, ginófito) descrito aqui, do tipo Polygonum, é o mais 

comum entre as angiospermas. No entanto, após um extenso estudo sobre o desenvolvimento do saco 

embrionário entre as angiospermas, Mahaeshwari (1950) demostrou que existem vários outros tipos de 

desenvolvimento, tanto de megásporos como de gametófitos feminino. (Fig.12). 

 
   Figura 12 - Esquema mostrando os principais tipos de saco embrionário 
   e seu desenvolvimento (Adaptado de Maheshwari, 1956) - Fahn (1974). 
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