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O intervalo entre a polinização e a fertilização é uma característica taxonômica importante
para a família Orchidaceae. O objetivo do presente estudo é caracterizar o desenvolvimento
do óvulo e do embrião de Oncidium flexuosum, planta de interesse ornamental, conhecida
popularmente como chuva de ouro, que ocorre naturalmente no Paraguai e Brasil. Frutos em
diferentes fases de desenvolvimento foram fixados em solução de Karnovsky, embebidos em
historesina, seccionados, corados e montados em lâminas permanentes para as análises
anatômicas. A proliferação da placenta inicia-se logo após a polinização. O crescimento dos
tubos polínicos através do canal estilar no interior do ovário ocorre dez dias após a
polinização. A diferenciação do óvulo inicia-se por volta de 40 a 45 dias após a polinização.
As células subdérmicas terminais dos filamentos de nucelo diferenciam-se em células
arquespóricas com núcleos evidentes e são circundadas pelas células que por divisão originam
os tegumentos. A célula arquespórica dá origem diretamente à célula-mãe do megásporo. O
óvulo é anátropo, bitegumentado e tenuinucelado quando a célula arquespórica se alonga
antes da meiose. A célula-mãe do megásporo está diretamente em contato com a epiderme
nucelar. A primeira divisão resulta em uma díade de células e a célula micropilar degenera. A
segunda divisão meiótica dá origem ao megásporo calazal funcional, o qual sofre três divisões
mitóticas sucessivas para formar o saco embrionário. Após a fecundação, 50 a 55 dias após a
polinização, o tegumento externo se desenvolve e as antípodas ainda são visíveis no pólo
calazal. As primeiras divisões mitóticas do zigoto são assimétricas gerando uma célula apical
maior e outra basal menor. A célula apical formará o embrião propriamente dito e a basal
formará o suspensor no pólo calazal. Após 60 dias da polinização, a célula apical do embrião
se divide transversalmente e permanece nesse estágio até a formação do tegumento da
semente. A célula apical do embrião propriamente dito divide-se agora longitudinalmente e a
basal transversalmente, formando células adicionais do suspensor. O tegumento externo
alonga-se após a fecundação formando o tegumento da semente. Esse apresenta duas
camadas, uma interna delgada e outra externa com espessamento de lignina. Com o
desenvolvimento do embrião propriamente dito, o suspensor degenera e as células da camada
interna do tegumento colapsam. Na semente madura observa-se o embrião não diferenciado.
(CNPq)

mailto:mjimayer@yahoo.com.br

