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CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO 
 

PRINCIPAIS TIPOS DE FRUTO 
 
1. Fruto derivado de um único ovário (súpero ou ínfero) de uma única flor.........FRUTO SIMPLES 

2. Fruto carnoso (pericarpo bem desenvolvido).   

3. Epicarpo delgado, mesocarpo carnoso e endocarpo lenhoso.........................................DRUPA 

3’. Epicarpo em geral delgado, mesocarpo e endocarpo carnosos não sendo diferenciados entre 

si............................................................................................................................................BAGA 

4. Epicarpo coriáceo, com numerosas glândulas oleíferas e endocarpo com 

septos....................................................................................................................HESPERÍDIO 

4’. Epicarpo de coriáceo a lenhoso, endocarpo sem septos.........................................PEPÔNIO 

2’. Fruto seco (pericarpo seco, pouco desenvolvido). 

5. Fruto indeiscente (não se abre espontaneamente para liberar as sementes). 

6. Fruto alado, com expansões da parede do pericarpo em forma de asas. ...........SÂMARA 

6’. Fruto não alado. 

7. Semente única, unida em toda a sua extensão às paredes do fruto..............CARIOPSE 

7’. Semente unida à parede do fruto em apenas um ponto................................AQUÊNIO 

5’. Fruto deiscente (abre-se espontaneamente para liberar as sementes). 

8. Derivado de um pistilo (gineceu unicarpelar). 

9. Apresenta apenas uma linha de deiscência (a da sutura do carpelo).....FOLÍCULO 

9’. Apresenta duas linhas de deiscência (a da sutura do carpelo e a da nervura 

mediana da folha carpelar)........................................................................... LEGUME 

8’. Derivado de mais de um pistilo (gineceu bi a multicarpelar). 

10. Fruto bilocular, cujo pericarpo separa-se em duas valvas laterais deixando um 

eixo central (replo) onde estão presas as várias sementes..........................SÍLIQUA 

10’. Fruto com um a muitos lóculos, e ausência de replo quando 

bilocular....................................................................................................CÁPSULA 

11. Deiscência transversal que delimita um opérculo ou tampa..............PIXÍDIO 

11’. Deiscência poricida ou longitudinal. 

12. Poros no ápice.............................................................................PORICIDA 

12’. Deiscência longitudinal. 

13. Abre-se deixando parte dos septos presos no centro do 

receptáculo................................................................................SEPTÍFRAGA 

13’. Valvas permanecendo unidas aos septos ao abrir. 

14. Abre-se ao longo de septos que separam os lóculos............SEPTICIDA  
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14’. Abre-se na porção mediana dos carpelos.......................LOCULICIDA 

1’. Fruto derivado de um gineceu dialicarpelar de uma só flor ou de ovários amadurecidos de muitas 

flores concrescidos em partes de uma inflorescência. 

15. Fruto derivado de um gineceu dialicarpelar de uma só 

flor..........................................................................FRUTO AGREGADO 

15’. Fruto derivado de ovários amadurecidos de muitas flores 

concrescidos em partes de uma inflorescência........FRUTO MÚLTIPLO 


