
ANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIES DE BULBOPHYLLUM, SEÇÃO MICRANTHAE

BARB. RODR. (ORCHIDACEAE)

Leandro William Gallo¹, Eric de Camargo Smidt2 & Vera Lúcia Scatena¹

¹Instituto de Biociências – Unesp, Departamento de Botânica, Laboratório de Anatomia
Vegetal, Rio Claro, SP, Brasil.
2Setor de Ciências Biológicas – UFPR, Departamento de Botânica, Curitiba, PR, Brasil.
gallo@rc.unesp.br

Bulbophyllum Thou. (Orchidaceae) é um dos gêneros mais representativos da família com
espécies de hábito tanto epifítico em matas quanto rupícolo em campos rupestres. A seção
Micranthae Barb. Rodr. possui dez espécies distribuídas na região central da América do Sul,
principalmente no Brasil e Bolívia. Estudos e levantamento de caracteres anatômicos foliares
têm sido de grande importância na taxonomia do grupo e em uma caracterização mais natural
de diversos grupos na família. Para a obtenção dos caracteres anatômicos e de seus
respectivos estados, foram feitas secções anatômicas à mão livre e com micrótomo rotativo e
montadas em lâminas semipermanentes e permanentes, utilizando-se o processo de dupla
coloração com fucsina básica e azul de Astra e desidratação com etanol e inclusão com resina,
respectivamente. Como resultados preliminares foram estudadas Bulbophyllum mucronifolium
(Rchb.f.& Warm), Bulbophyllum epiphytum (Barb. Rodr.), Bulbophyllum micranthum
(Hook.f.), Bulbophyllum rupicolum (Barb. Rodr.) e Bulbophyllum macroceras (Barb. Rodr.).
As espécies apresentam folhas semi cilíndricas. A epiderme de ambas as faces é unisseriada,
com células de parede periclinal externa mais espessada que a interna (em forma de U) e com
cutícula espessa. Os estômatos localizam-se apenas na face abaxial, apresentam câmaras
subestomáticas de paredes delgadas e também apresentam câmaras supra estomáticas
formadas pela cutícula. O mesofilo é homogêneo, sem sutura, constituído em grande parte por
parênquima aqüífero, além de parênquima clorofiliano regular, com uma única série de feixes
vasculares colaterais, sendo os menores alternados com os maiores; presença de hipoderme na
face adaxial, idioblastos contendo cristais e idioblastos de paredes espessadas distribuídos por
todo o mesofilo. Presença ou ausência de cutícula ornamentada, quantidade de feixes
vasculares e sua distribuição dentro da única série no mesofilo são caracteres que possibilitam
diferenciar as espécies. As estruturas anatômicas encontradas até o momento se mostram úteis
para caracterizar as espécies de Micranthae e podem constituir sinapomorfias importantes no
entendimento da evolução do grupo.
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