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Oncidium: a orquídea em
expansão no cenário
florícola
Amplamente difundida
em todos os continentes, as
orquídeas se encontram entre
as plantas mais desejadas pelos
consumidores e apresentam
alto valor agregado, podendo
ser comercializadas em vasos
ou na forma de hastes cortadas
para decoração. Essas plantas,
além de apresentarem flores
exóticas e de cores vibrantes, têm maior durabilidade
em relação a outras flores
comumente encontradas em
floriculturas e outros mercados. Contudo, a degradação
dos habitats naturais e a ampla
coleta predatória têm levado
muitas dessas espécies à
ameaça de extinção.
O gênero Oncidium sp. é
um dos maiores gêneros da
família Orchidaceae. Nativo
do continente americano,
apresenta distribuição dos
Estados Unidos à Argentina,
com grande expressividade no
Brasil, que concentra cerca de
um terço das espécies válidas.
Os oncidiuns são classificados
como ervas epífitas, na
sua maioria, mas podem
ocorrer espécies terrícolas e
rupícolas; com pseudobulbos
desenvolvidos, mas que
podem estar ocasionalmente
reduzidos em tamanho; folhas
em número de um a três
crescendo a partir do ápice do
pseudobulbo; inflorescência
racemosa ou panícula,
florífera, compartilhando
características com os gêneros
Miltonia Lindl. e Odontoglossum
Humboldt, Bonpland &
Kunth. Em relação ao número
de espécies validadas para o
gênero, existe discrepância
entre autores; porém, estimase que existam entre 300 a
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350 espécies e centenas de
híbridos, sendo esses os mais
importantes do ponto de vista
comercial.
A hibridação em oncidiuns
pode ser intragenérica, quando
os parentais são oncidiuns
de espécies distintas ou
intergenéricas, quando o
cruzamento se dá entre um
Oncidium e uma orquídea
de outro gênero afim.
Dessa forma, os híbridos
intergenéricos compreendem
a ‘Aliança Oncidium’, aqui
representada pelos principais
cruzamentos: Alieceara
(Brassia x Miltonia x
Oncidium), Beallara (Brassia
x Cochlioda x Miltonia x
Oncidium x Odontoglossum),
Brassidium (Brassia x
Oncidium), Burrageara
(Cochlioda x Miltonia x
Oncidium x Odontoglossum),
Colmanara (Miltonia x
Odontoglossum x Oncidium),
Miltonidium (Miltonia x
Oncidium), Odontocidium
(Odontoglossum x Oncidium)
e Wilsonara (Cochlioda x
Oncidium x Odontoglossum).
Apesar das centenas
de híbridos e espécies de
Oncidium, as orquídeas de
maior expressividade no
mercado mundial continuam
a ser as Phalaenopsis híbridas,
que representaram cerca de
305 milhões de vasos no
ano de 2014, sendo o Brasil
responsável pela produção
de 7,8 milhões de vasos. No
que se refere aos híbridos
da ‘Aliança Oncidium’, as
estatísticas são mais escassas,
porém, estima-se que no Brasil
sejam produzidos cerca de um
milhão de vasos ao ano.
A produção de orquídeas
no Brasil, dentre elas os oncidiuns, se concentra, em quase
sua totalidade, no estado de
São Paulo. No entanto, outros
pólos de produção de orquídeas têm se consolidado no
País, como em Minas Gerais
e Bahia. Haja vista que essas
plantas podem ser produzidas
em pequenas áreas, quando
comparadas a outras culturas
agrícolas, os pólos produtores
estão se fixando bem mais
próximos aos grandes centros
de distribuição e comercialização. Ademais, nessas regiões,
há mais mão de obra disponível e os custos de produção
acabam sendo reduzidos devido à redução das distâncias.
Outro ponto importante é
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