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Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. é uma espécie holoepífita obrigatória, ocorrente em
florestas tropicais. O objetivo deste trabalho foi realizar estudo morfoanatômico e
ontogenético do pericarpo e semente de E. phyllanthus. Flores e frutos em vários
estádios de desenvolvimento foram coletados em Maringá (PR) e Rio Claro (SP),
Brasil. O material botânico foi secionado em micrótomo de rotação, corado com azul de
toluidina, conforme técnicas usuais. O fruto é do tipo cactídio de coloração róseo-roxo
brilhante e superfície lisa. Com a fecundação o ovário passa por uma fase rápida de
intensa atividade meristemática e, após cessarem as divisões, ocorre uma fase mais
longa de crescimento celular e amadurecimento. O fruto maduro acumula concentração
elevada de amido no pericarpo e na polpa e, apresenta várias características
ornitocóricas. O precoce desenvolvimento da semente, bem como as características do
fruto (retenção de água e mucilagem), por outro lado, propiciam um micro-ambiente
favorável para a ocorrência de viviparidade. O óvulo é circinótropo, bitegumentado,
crassinucelado, de funículo longo e endosperma nuclear. As sementes são
campilótropas, pretas, de formato ovóides. A superfície externa ventral exibe relevo
diferenciado, a região hilo-micropilar, com arilo de coloração esbranquiçada. O embrião
é curvo com reserva lipoprotéica. Pouca quantidade de perisperma e endosperma
persiste na semente madura, sem substâncias de reserva. Segundo a literatura, não é
comum a ocorrência de viviparidade em espécies que apresentam dispersão zoocórica,
como E. phyllanthus e, a presença de arilo pode auxiliar a dispersão de sementes ou a
embebição de água antes da germinação. (CNPq, FUNDUNESP)
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