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Introdução

A família Orchidaceae, com 
aproximadamente 35.000 espécies e distribuição 
cosmopolita [1], é considerada por muitos botânicos a 
mais evoluída entre as Liliopsidas [2]. Segundo Souza 
e Lorenzi [3], existem no Brasil cerca de 200 gêneros e 
2.500 espécies. Entre as plantas ornamentais, as 
orquídeas estão entre as mais apreciadas e as que 
apresentam maior valor comercial [4]. 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 [5].

A utilização de substâncias que favoreçam o 
desenvolvimento aéreo e radicular dessas plantas na 
fase de aclimatização, como os reguladores de 
crescimento, pode se tornar uma alternativa viável para 
promover o desenvolvimento das plantas.

Dentre os reguladores de crescimento, 
destacam-se as auxinas como indutor eficiente na 
promoção de enraizamento, podendo ser utilizada 
isoladamente ou combinada e em concentrações 
variadas conforme a espécie [6].

Assim, o trabalho objetivou avaliar o processo 
morfofisiológico de mudas de orquídeas das espécies 
Cattleya labiata e Dendrobium anosmum mediante a 
utilização exógena de auxina durante a fase de 
aclimatização.

Material e métodos

Mudas de orquídeas das espécies Cattleya 
labiata Lindl. e Dendrobium anosmum provenientes do 
Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 
UFRPE, com aproximadamente 9 meses de semeadura 
e 3cm de altura média, foram conduzidas ao telado de 
aclimatização da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) na Unidade Acadêmica de 
Garanhuns (UAG), localizado no município de 
Garanhuns

As mudas foram retiradas dos frascos e lavadas em 
água corrente para a retirada do meio nutritivo [7]. Em 
seguida foram transplantadas em vasos com capacidade de 
120ml, contendo substrato (casca de Pinnus e carvão) 
específico para orquídeas e mantidas no telado de 
aclimatização da UFRPE/UAG.

As mudas de cada espécie receberam aplicações 
de auxina (α-naftalenoacético - ANA) através de 2 
pulverizações semanais nas seguintes concentrações: 0; 50; 
100; 150 e 200mg L-1. As pulverizações foram realizadas 
na parte aérea e no substrato, com o volume de 5mL por 
vaso, durante 60 dias. Semanalmente realizou-se adubação 
foliar com Birlan Plus na concentração de 2mL L-1 e a 
irrigação foi realizada manualmente e diariamente, quando 
necessário. 

O experimento foi conduzido no telado com 
sombreamento de 70%, apresentando o delineamento 
experimental inteiramente casualizado, totalizando 10 
tratamentos, com 12 repetições por tratamento, para cada 
espécie estudada. 

As avaliações foram realizadas ao final dos 
períodos estabelecidos (15, 30, 45 e 60 dias após a 
aclimatização) e os parâmetros avaliados foram: altura da 
parte aérea; número de folhas; número e altura da parte 
aérea dos brotos; biomassa fresca total, comprimento da 
maior raiz e número de raízes. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA), por meio do 
software Assistat 7.5 beta [8], sendo as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

No referido experimento, também avaliou-se a 
morfologia interna dos tecidos das plantas no início do 
experimento e ao final dos 60 dias. Foram retiradas 
amostras das raízes e das folhas das mudas. As amostras 
foram fixadas em FAA 50 [9] e em seguida foram 
desidratadas em uma série etílica [10]. O material foi 
seccionado a mão livre, os cortes foram submetidos à 
coloração.  As seções transversais das raízes e das folhas 
foram analisadas em imagens digitais obtidas de câmera 
digital acoplada ao microscópio óptico.



Resultados e Discussões
As plantas da espécie Cattleya labiata

apresentaram mortalidade em todas as mudas 
transplantadas aos 15 dias de cultivo, impossibilitando 
dar sequência às análises estabelecidas na metodologia. 
Esse resultado pode estar associado à aclimatização de 
forma individual das mudas, pois em pré-experimento 
algumas espécies de orquídeas aclimatizadas 
coletivamente apresentaram um índice de 90% de 
sobrevivência. As mudas da espécie D. anosmum
apresentaram índice de mortalidade mais baixo que a 
espécie C. labiata, mas as mudas só sobreviveram até 
45 dias após o transplantio (Fig. 1).

Na espécie D. anosmum não apresentou 
diferença significativa quanto ao desenvolvimento 
fisiológico durante 40 dias da aclimatização (Tabela 1).
Nas análises da morfologia interna das raízes foi 
observada a ausência de pelos e a presença do velame, 
do córtex e da exoderme. O velame, em todos os 
tratamentos apresentou apenas duas camadas de células 
(Fig. 2 e 3). A pouca quantidade de camadas de células 
do velame pode ser caracterizada pelo fato de que 
plantas provenientes de cultivo in vitro, não 
desenvolveram bem essa estrutura, pois o ambiente em 
que se encontravam era de elevada umidade relativa. 
Característica observada também por Mayer et al.[11].
Segundo Mayer et al. [11], o velame das orquidáceas 
funciona como uma esponja, permitindo que a raiz 
guarde, temporariamente, água e sais minerais, que são 
necessários a sobrevivência das orquídeas no ambiente 
natural. Nas plantas cultivadas no ambiente natural, o 
velame (epiderme múltipla) é formado por cerca de 
cinco camadas de células [12]. 

Todas as análises da morfologia interna foi 
feita com D. anosmum e aos 40 dias após o início do 
experimento. Em T2 e T3, respectivamente 50 e 100mg 
L-1 de ANA, notou-se a presença de seis camadas de 
células no córtex (Fig. 4), enquanto que nos demais 
tratamentos o córtex apresentava cinco camadas de 
células (Fig. 5). Segundo Silva & Milaneze-Gutierre 
[13], o número de camadas de células encontrada no 
córtex será variável, dependendo da espécie estudada.

Em todos os tratamentos, o cilindro vascular é 
poliarco formado por aproximadamente 7 pólos de 
xilema alternado com floema e a presença da medula 
(característico das Liliopsidas - monocotiledôneas) 
(Fig. 6). Isso se deve as condições que o cultivo in vitro 

proporciona, não exigindo da planta um maior número de 
feixes para suprir suas necessidades fisiológicas, uma vez 
que esse número é considerado inferior quando comparado 
com plantas de Cattleya cultivada no ambiente natural, a 
qual apresenta cerca de 17 pólos de xilema e floema,
alternados [12].

Nas folhas, os estômatos foram encontrados em 
sua grande maioria na parte abaxial, caracterizando folhas 
hipoestomáticas e os estômatos apresentavam-se do tipo
anomocítico (Fig. 7).
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Tabela 1. Desenvolvimento fisiológico de mudas de Dendrobium anosmum aos 40 dias de aclimatização com aplicação exógena de 

ANA.

TRATAMENTOS
(mg L-1)

CMR (cm) Número de Raízes Altura da muda (cm) Número de folhas

O 2,12 a 3,12 a 3,58 a 4,47 a

50 2,19 a 3,16 a 3,6 a 4,5 a

100 2,06 a 3,08 a 3,59 a 4,49 a

150 1,97 a 3,02 a 3,574 a 4,47 a

200 1,95 a 3,07 a 3,6 a 4,48 a

Comprimento da Maior Raiz (CMR). Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste Tukey.



Figura 1. Taxa de mortalidade nos primeiros 15 dias de experimento.

Figuras 2 – 7. Estrutura anatômica de Dendrobium anosmum. 2 e 3 – Secção transversal da raiz do tratamento com 50 mg.L-1 de 
ANA; 4 – Secção transversal da raiz do tratamento com 50 mg.L-1 de ANA apresentando o córtex com 6 camadas de células; 5 –
Secção transversal da raiz do tratamento com 100 mg.L-1 de ANA apresentando o córtex com 5 camadas de células; 6 – Disposição 
dos feixes vasculares e a presença da medula; 7 – Superfície abaxial e detalhe do estômato anomocítico. VL = velame; C=córtex; 
EX= exoderme; X= xilema; F= floema; M= medula; Es= estômato.


