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Seção: Ecologia Vegetal

REINTRODUÇÃO DE Cattleya intermedia Graham ex Hook (Orchidaceae) EM FRAGMENTO 
DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM, RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL
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A propagação in vitro a partir de sementes é indicada para a conservação de espécies ameaçadas de ex-
tinção, devido à diversidade genética dos indivíduos obtidos. A técnica é utilizada no desenvolvimento de 
espécies que apresentem baixa germinação pelos métodos convencionais, como ocorre com a orquidácea 
epífita Cattleya intermedia Graham ex Hook. O desenvolvimento de plântulas de Cattleya intermedia obtidas 
por semeadura in vitro e reintroduzidas em borda e interior florestal foi comparado. Plântulas obtidas a partir 
da cultura de sementes foram fixadas em placas de casca de pinus e aclimatadas em laboratório. Árvores 
(DAP ? 10 cm; fuste ? 4 m) foram selecionadas em fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em Cam-
po Bom, RS. As placas com as orquídeas foram fixadas nos forófitos (88 em borda e interior, respectivamen-
te) em outubro de 2011. Foram acompanhados a altura da parte aérea, o número de folhas e o número de 
eixos de crescimento das plântulas a cada 90 dias. Para comparação dos parâmetros de desenvolvimento 
das plântulas de borda e interior foi aplicado o teste de Mann-Whitney (p=0,05). Para a comparação entre 
os dados obtidos a cada trimestre nos ambientes, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de 
Dunn (p=0,05). As plântulas da borda apresentaram, aos 90 dias, menor número de folhas em relação às do 
interior (2,3 e 3,3, respectivamente) (p
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