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Introdução

A família Orchidaceae, com aproximadamente 
35.000 espécies e distribuição cosmopolita (Watanabe, 
2002), é considerada por muitos botânicos a mais 
evoluída entre as Liliopsidas [1]. Existem no Brasil 
cerca de 200 gêneros e 2.500 espécies [2]. Entre as 
plantas ornamentais, as orquídeas estão entre as mais 
apreciadas e as que apresentam maior valor comercial 
A produção em grande escala de plantas comerciais, a 
exemplo das orquídeas, pode ser feita com o uso da 
técnica de micropropagação, porém a perda de plantas 
na aclimatização acarreta prejuízos econômicos [3].

As plantas provenientes do cultivo in vitro
necessitam de um período de aclimatização, o que lhe 
permitirá adaptar-se às condições de cultivo em campo. 
A etapa de aclimatização é definida como uma 
adaptação climática de um organismo, especialmente 
uma planta, que é transferida para um novo ambiente ex 
vitro [4]. O cultivo in vitro proporciona alta taxa de 
multiplicação, mas as plantas produzidas diferem 
quanto à anatomia, morfologia e fisiologia, comparadas 
as plantas desenvolvidas em casa de vegetação e em 
campo [5]. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento fisiológico e anatômico das raízes e 
das folhas da Epidendrum radicans aclimatizadas em 
diferentes regiões do estado de Pernambuco 
(Garanhuns e Recife).

Material e métodos

Mudas de orquídeas de Epidendrum radicans
provenientes da Biofábrica Miguel Arraes - CETENE, 
do sistema de micropropagação convencional com 
aproximadamente 3 cm de altura, foram conduzidas aos 
telados de aclimatização da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), localizado em Recife - PE e 
na Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), 
localizada em Garanhuns - PE. As mudas foram 
retiradas dos frascos e lavadas em água corrente para 
retirada do meio nutritivo.

 Em seguida foram transplantadas em bandejas 
com capacidade de 120ml, contendo substrato (casca 

de Pinnus e carvão) específico para orquídeas e mantidas 
nos telados de aclimatização da UFRPE e da UAG. 
Receberam semanalmente adubação foliar com Birlan® 
Plus na concentração de 2mL L-1 e a irrigação foi realizada 
manual e diariamente, quando necessário.

As avaliações foram realizadas ao final de 12 meses do 
transplante das mudas, e foram avaliados os seguintes 
parâmetros: comprimento da maior raiz; número de raízes; 
altura da parte aérea; número de folhas; número e altura da 
parte aérea dos brotos; massa fresca total (raiz e parte 
aérea). Foram coletados amostras de raízes e folhas, que 
foram fixados em FAA 50 [6], seguido de desidratação dos 
tecidos das amostras para realização de cortes manuais de 
secções transversais e submetidos à coloração com 
safrablau para identificação de suas estruturas anatômicas

Resultados e Discussão

As plantas de E. radicans cultivadas no município de 
Garanhuns apresentaram desenvolvimento fisiológico 
superior às plantas cultivadas no município de Recife 
(Tabela 1). O município de Garanhuns está localizado no 
agreste meridional de Pernambuco, apresentando clima 
mesotérmico, com temperatura média máxima de 20,4ºC e 
mínima de 17,7ºC, enquanto que Recife está localizado no 
litoral pernambucano, apresentando clima tropical, com 
temperatura média máxima de 23,9ºC e mínima de 20,9ºC. 
Diante dessas condições poderemos sugerir que a baixa 
temperatura e alta umidade relativa do ar do município de 
Garanhuns favoreceram o desenvolvimento da espécie 
estudada. Na análise da morfologia interna das folhas de E. 
radicans não foi observada a presença da camada cuticular, 
como é encontrado em várias espécies de orquídeas [7]. 

O mesofilo de plantas cultivadas nos referidos locais 
apresentou um parênquima homogêneo, com as células 
próximas a epiderme adaxial maiores que a da epiderme 
abaxial (Fig 1A), com os feixes vasculares situados na 
região mediana do mesofilo, variando o tamanho de acordo 
com o afastamento da nervura principal até a margem 
foliar, os mesmos apresentam fibras associadas com o pólo 
floemático (Fig. 1A e 1B) e fibras extraxilemáticas 
próximas à epiderme abaxial de maior tamanho e adaxial 



de menor tamanho (Fig. 1A e 1C), semelhante a 
algumas espécies de orquídeas [8].

Nas raízes foi observado a presença de velame 
com composição química diferenciada nas plantas 
cultivadas nos distintos locais, onde as plantas de 
Recife e Garanhuns apresentaram células com
evidência de celulose (Fig. 1D) e lignina (Fig. 1E), 
respectivamente.

No cilindro vascular houve presença de medula 
com células de parênquima nas plantas aclimatizadas 
em Garanhuns (Fig. 1F), que pode está correlacionado 
ao elevado nível de umidade da região e pela adaptação 
que algumas plantas da classe Liliopsida 
(Monocotiledônea) possuem para armazenamento de 
água [9].
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Tabela 1. Desenvolvimento fisiológico da Epidendrum  radicans em diferentes regiões do estado de Pernambuco

Planta Cidade de cultivo Altura da planta Diâmetro do caule N° de folhas N° de raízes

E1 Garanhuns 28 cm 6,60 mm 13 15

E2 Recife 25 cm 3,30 mm 11 10

Planta Cidade de cultivo Peso fresco (raiz) Peso fresco (folha) Massa fresca total Diâmetro da raiz

E1 Garanhuns 2,60 g 12,24 g 16,22 g 2,01 mm

E2 Recife 5,60 g 5,60 g 7,8 g 1,42 mm
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Figura 1. Estrutura anatômica foliar e radicular da E. radicans. (A,) (B), (C) – Secção transversal da porção mediana da 
folha (A – Detalhe da nervura principal; C – Detalhe dos feixes vasculares e das fibras extraxilemáticas); (D), (E), (F) –
Secções transversais da porção mediana da raiz (D, E – Detalhe do velame com composição química diferenciada, 
celulose (D) e lignina (E); F – Detalhe do cilindro vascular, caracterizando a medula. (epiabx = epiderme abaxial; 
epiadx = epiderme adaxial; xil = xilema; flo = floema; fib = fibras; fxvasc = feixe vascular; ctx = córtex; end = 
endoderme = exo; exoderme; med = medula; epi = epiderme; vel = velame)


