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O QUE VAMOS ESTUDAR?



REPRODUÇÃO ASSEXUADA
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BIOLOGIA,  1º Ano do Ensino Médio
Reprodução Sexuada (Gâmica)Reprodução Assexuada

• Produção de indivíduos geneticamente iguais.

• Reprodução rápida e baixo consumo energético.

• Nenhuma ou pouca variabilidade genética;

• Mutação: única fonte de variabilidade genética.



Tipos de Reprodução Assexuada

• Bipartição simples ou Cissiparidade

• Fragmentação e Regeneração

• Brotamento

• Gemulação

• Esporulação

• Reprodução vegetativa

• Partenogênese

• Pedogênese



Ocorre a divisão de um indivíduo em dois novos organismos. Ocorre em

bactérias, paramécios, amebas e algas. E também em planárias e poliquetos.

Bipartição ou Cissiparidade (Divisão Binária)

Paramécio (protozoários))Bactérias



O ser vivo se fragmenta em pedaços, e cada qual regenera as partes que faltam,

dando origem a um novo indivíduos. Comum em Planárias (platelmintos).

Regeneração (Fragmentação)



A partir de um indivíduo surge um broto lateral que cresce, podendo permanecer

unido ao ser que o formou ou separar-se e viver independente. Ocorre em

poríferos, cnidários, leveduras, etc.

Brotamento

Leveduras (fungos unicelulares)

Poríferos



Tipo de Brotamento Interno quando os arqueócitos (células indiferenciadas) coletados no

mesófilo começam a formar uma nova esponja. As gêmulas são pacotes de várias células

dentro de uma capa protetora formadas em Esponjas de água doce.

Gemulação

Mesófilo



Esporulação: produção de esporos



Plantio de um vegetal a partir de fragmentos do caule ou das folhas. É comum,

atualmente a utilização de tecidos meristemáticos derivados do caule para

obtenção de cultura de tecidos

Propagação Vegetativa (Estaquia)



O óvulo desenvolve-se sem ter sido fecundado, dando origem a um novo

organismo, que será haploide (n). Ocorre em abelhas, alguns peixes, répteis e

anfíbios. Também em bananas.

Paternogênese



• Forma especial de partenogênese.

• Ocorrência de partenogênese na fase larvária. A larva de algum animal produz

um óvulo que pode dar origem a um novo indivíduo.

• Ocorre com o esquistossomo.

Pedogênese


