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Arachis L. compreende cerca de 80 espécies distribuídas em nove seções
 taxonômicas. A geocarpia caracterizada pelo desenvolvimento subterrâneo dos
 frutos ocorre em todas as espécies do gênero. Tendo em vista que grande parte
 dos trabalhos anatômicos e morfológicos se refere à espécie cultivada, A.
 hypogaea L., que apresenta os frutos modificados pelo processo de
 domesticação. O presente estudo objetiva ampliar o conhecimento acerca do
 desenvolvimento dos frutos geocárpicos de espécies silvestres de Arachis (A.
 paraguariensis Chodat & Hassl., A. pintoi Krapov. & W.C. Greg., A. stenosperma
 Krapov. & W.C. Greg.  A. tuberosa Bong. ex Benth.), além de fornecer caracteres
 que possam ser utilizados em futuros trabalhos filogenéticos com o grupo. Foram
 coletados botões florais e frutos em diferentes estádios de desenvolvimento. As
 amostras foram fixadas em glutaraldeído 1% e formaldeído 4% em tampão
 fosfato de sódio, 0,1M, pH 7,2, incluídas em hidroxietilmetacrilato e secionadas
 em micrótomo. As seções foram coradas com Azul de Toluidina O 0,05%, pH 4,4
 e a análise complementada com testes histoquímicos para evidenciar diferentes
 constituintes celulares. Além das análises em microscopia fotônica, foram
 realizadas análises em Microscopia Eletrônica de Varredura, seguindo protocolos
 usuais de preparação das amostras. De modo geral, o desenvolvimento do
 pericarpo das espécies silvestres estudadas se compara ao relatado para A.
 hypogaea. Embora, a geocarpia exiba muitas adaptações compartilhadas por
 todas as espécies silvestres estudadas, a análise possibilitou a identificação de
 caracteres distintivos em nível infragenérico, tais como os tipos de tricomas no
 pericarpo, a presença de fibras perivasculares nos feixes do pericarpo da porção
 seminífera e istmo, a presença de células traqueoidais na medula do istmo, a
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 localização de células cristalíferas, a ocorrência de tanino nas células da
 periderme e a presença de projeções do tecido esclerenquimático.
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