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Estudos estruturais e de desenvolvimento de frutos da família Orchidaceae são escassos,
apesar deles possuírem características de valor taxonômico. Os frutos são do tipo cápsula,
compostos por três carpelos, geralmente deiscentes por fendas longitudinais. O objetivo do
presente estudo é caracterizar a ontogenia e estrutura de frutos de Oncidium flexuosum, planta
de interesse ornamental, conhecida popularmente como chuva de ouro, que ocorre no
Paraguai e Brasil. Flores e frutos em diferentes fases de desenvolvimento foram fixados em
solução de Karnovsky, embebidos em historesina, seccionados e corados para as análises
anatômicas. Cinco dias após a polinização, as pétalas e sépalas murcham e tem início o
alongamento da região do ovário. Essa expansão do ovário continua até 25 a 30 dias após a
polinização, quando o fruto passa a aumentar em diâmetro. Aos 100-110 dias após a
polinização, com a cápsula ainda com coloração verde, as valvas separam-se
longitudinalmente e permanecem aderidas no ápice e na base liberando as sementes. No
ovário da flor em antese, em secção transversal, observam-se os três carpelos divididos em
seis valvas, três férteis com a presença da região da placenta e três inférteis. As valvas férteis
possuem de 14 a 16 camadas de células parenquimáticas e as inférteis de 12 a 14. Cada valva
possui um feixe vascular próximo à epiderme interna e idioblastos contendo ráfides. Após a
polinização, há pouca divisão das células parietais e o aumento em diâmetro resulta
principalmente da hipertrofia das células do mesocarpo e endocarpo que leva à ampliação da
cavidade do fruto. As células precursoras da zona de deiscência do fruto são visíveis desde o
ovário e se localizam nas margens das valvas inférteis. Essa região, diferente do observado
por outros autores, não é margeada por esclerênquima. No fruto maduro, apenas o endocarpo
nas valvas férteis e poucas células próximas ao epicarpo e ao feixe vascular nas valvas
inférteis sofrem espessamento parietal, permanecendo o restante sem espessamento. Nos
frutos de O. flexuosum não ocorre tecido esclerenquimático próximo à zona de deiscência e o
fruto abre com as células ainda túrgidas diferindo do processo descrito para outras
Orchidaceae no qual ocorre a desidratação celular e a participação do esclerênquima no
processo de deiscência. Durante o desenvolvimento do fruto são formados elatérios no
endocarpo na região da valva infértil, os quais auxiliam a dispersão das sementes. (CNPq)
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