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RESUMO 

Esta tese está organizada em dois Capítulos que tiveram como objetivos: a. descrever e 

revisar a anatomia radicular na subtribo Pleurothallidinae, b. apontar caracteres anatômicos 

radiculares que possam identificar táxons, c. reconstruir a história dos caracteres radiculares 

usando dados genéticos da região ITS disponíveis no GenBank, e por fim, d. mostrar a 

ontogenia dos tilossomos em Anathallis sclerophylla. No primeiro Capítulo foi analisada a 

anatomia radicular de 82 espécies distribuídas em 29 gêneros, abrangendo oito das nove 

Afinidades dentro da subtribo Pleurothallidinae. Concluímos que o velame biestratificado é 

comum na subtribo, ocorrendo nas oito Afinidades e em mais de 75% das espécies 

amostradas. Ainda ocorre velame uniestratificado em Lepanthes calodictyon, e velames com 

três, quatro e cinco camadas em espécies das Afinidades Restrepia e Masdevallia. 

Reafirmamos a importância taxonômica dos espessamentos parietais do velame 

apresentando-os de forma detalhada na organografia do complexo velame-exoderme, sendo 

os padrões morfológicos e sua distribuição entre as camadas do velame uma rica fonte de 

informação para o reconhecimento dos gêneros na subtribo. Mostramos os tilossomos de 39 

espécies e notamos que morfologias mais simples ocorrem nas Afinidades mais basais e 

morfologias mais complexas ocorrem nas Afinidades mais derivadas. Na exoderme, 

espessamentos em “O” ou em “∩” ocorrem principalmente nos gêneros mais basais, a 

exoderme de paredes finas pode ser interpretada como uma característica apomórfica 

derivada, e a exoderme espessada em “U” em Barbosella é única sinapomorfia encontrada 

na subtribo. As análises multivariadas mostram grande importância para as caraterísticas do 

córtex e do cilindro vascular na resolução do dendrograma morfológico. O parênquima 

cortical pode apresentar-se homogêneo como em Specklinia, ou heterogêneo como em 

Pabstiella. O cilindro vascular com muitos arcos de protoxilema ocorre com maior frequência 

nas Afinidades basais, ao contrario do cilindro vascular reduzido, com poucos arcos de 

protoxilema, característico das Afinidades mais derivadas. Talvez pela grande diversidade 

do grupo e poucos marcadores morfológicos, os caracteres radiculares se apresentam 

fortemente homoplásicos, mas a combinação entre eles pode identificar ao menos o 

gêneros de um morfotipo. Ainda notamos direção no surgimento das apomorfias nos tecidos 

radiculares quando associamos dados morfológicos aos dados genéticos. Desta forma, este 

Capítulo contribui substancialmente para o entendimento da anatomia radicular e o 

comportamento fenotípico da raiz em Pleurothallidnae. No segundo Capítulo, o artigo 

publicado descreve a ontogenia dos tilossomos das raízes de Anathallis sclerophylla. 

Concluímos que os tilossomos são crescimentos internos de parede, semelhantes aos 

encontrados em células de transferência, que se desenvolvem como papilas celulósicas na 

parede periclinal interna do endovelame, justaposta a célula de passagem da exoderme, na 

zona de alongamento radicular. Essa estrutura possivelmente funciona como um aparato de 



membrana e parede para aumentar o transporte de soluto entre epiderme e córtex nas 

regiões jovens da raiz. A parede do tilossomo desenvolvido é basicamente lignificada, com 

pouca ou nenhuma deposição de calose nos plasmodesmos, e apresentam lacunas de 

suberina no seu interior. Por essas características específicas, parecem estar relacionados 

ao balaço hídrico na raiz adulta. 

 

Palavras-chave: análises fenéticas, reconstrução de estados ancestrais, célula de 

transferência 

  



 

ABSTRACT 

This thesis is organized in two Chapters that aimed: a. to describe and review the root anatomy in 

the Pleurothallidinae subtribe, b. point out radicular anatomical characters that can identify taxa, 

c. reconstruct the history of root characters using GenBank genetic data from ITS region, and 

finally d. to show the ontogeny of tilosomes in Anathallis sclerophylla. In the first Chapter we 

analyzed the root anatomy of 82 species distributed in 29 genera, covering eight of the nine 

Affinities within the Pleurothallidinae. We conclude that bistratified velamen is common, occurring 

in the eight Affinities and in more than 75% of the sampled species. Single layered velamen still 

occur in Lepanthes calodictyon, in the same way three, four, and five layer occurs in Restrepia 

and Masdevallia Affinities. We reinforce the taxonomic importance of the velamen wall thickening, 

presenting them in a detailed velamen-exodermis complex organogram. The morphological 

patterns and their distribution between the velamen layers are a rich information source for 

genera recognition in the subtribe. We show the tilosomes of 39 species and note that simpler 

morphologies occur at the early divergent Affinities, and more complex morphologies occur in late 

divergent ones. In exodermis, “O” or “∩” thickening occurs mainly in basal genera, thin-walled 

exodermis can be interpreted as a derived apomorphic feature, and “U” thickened exodermis in 

Barbosella is the only synapomorphy found in the subtribe. Multivariate analysis show high 

importance for the cortex and vascular cylinder characters to resolution of the morphological 

dendrogram. The cortical parenchyma can be homogeneous as in Specklinia, or heterogeneous 

as in Pabstiella. The vascular cylinder with many protoxylem arches occurs more frequently in 

basal Affinities, opposed to the reduced vascular cylinder with few protoxylem arches, 

characteristic of the more derived Affinities. Perhaps due to the great diversity of the group and 

few morphological markers, the root characters are strongly homoplasic, but their combination 

can identify at least the genera of a morphotype. We still find direction in root apomorphies 

incidence when we associate morphological with genetic data. Thus, this chapter contributes 

substantially to the understanding of root anatomy and the phenotypic behavior of the 

Pleurothallidnae roots. In the second Chapter, the published papper describes the tilosomes 

ontogeny of the Anathallis sclerophylla root. We conclude that tilosomes are wall-ingrowths, 

similar those found in transfer cells, which develop as cellulosic papillae in the endovelamen inner 

periclinal wall, over the exodermis passage cells, at root elongation zone. These structures 

probably function as wall-membrane apparatus, to increase the solute transport between 

epidermis and cortex in young root regions. The developed tilosome wall is basically lignified, with 

little or no deposition of callose in the plasmodesmata, and there are suberin gaps inside its 

apparatus. Due to these specific morphologic features, its seem to be straightly related to the 

water balance in the mature root. 

Key words: phenetic analysis, ancestral state reconstruction, transfer cells  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Pleurothallidinae Lindl., uma das maiores subtribos dentro de Orchidaceae, constitui 

um grupo monofilético (Pridgeon & Chase, 2001; Pridgeon, Solano & Chase, 2001) e 

compreende mais de 5.100 espécies em 44 gêneros (Karremans, 2016), totalizando cerca 

de 20% dos representantes da família. Apresenta distribuição neotropical com maior 

diversidade em florestas úmidas das regiões tropicais e subtropicais das Américas, 

ocorrendo no sul da Flórida e México, Caribe, na região norte da América do Sul, no Brasil e 

no norte da Argentina (Pridgeon & Chase, 2003; Pridgeon et al., 2005). 

São predominantemente epífitas ou rupícolas de crescimento simpodial e sem 

pseudobulbos. Possuem raízes com velame do tipo Pleurothallis, folhas em geral coriáceas, 

suculentas e conduplicadas. Seus caulomas aéreos e unifoliados se originam de rizomas, 

constituindo os chamados ramicaules. As flores, ressupinadas ou não, possuem articulação 

entre o pedicelo e o ovário, coluna curta ou alongada e antera apical incumbente ou 

dorsalmente ereta. As políneas variam entre oito, seis, quatro a duas, podendo apresentar 

um pequeno viscidium e o estigma é inteiro ou bilobado. Os frutos são do tipo cápsula com 

deiscência valvar. (Luer 1986, Dressler, 1993; Pridgeon & Chase, 2003; Stern, 2014). 

No Brasil, ocorrem 24 gêneros e espécies na sua maioria de elevado endemismo. Na 

tabela abaixo são apresentados os gêneros de Pleurothallidinae que ocorrem no Brasil 

(Barros et al. 2015), com o número de espécies, quantas destas são endêmicas, e o número 

de sinônimos, para explicitar a complexidade taxonômica do grupo. 

Gênero 

Espécies¹ 

%² Sinônimos¹ Aceitas Endêmicas 

Pleurothallidinae Lindl.     

Acianthera Scheidw. 125 104 83,2 41 

Anathallis Barb.Rodr. 92 76 82,6 26 

Barbosella Schltr. 9 8 88,9 6 

Brachionidium Lindl. 6 1 16,7 5 

Dryadella Luer 16 12 75,0 5 

Echinosepala Pridgeon & M.W.Chase 2 0 0,0 0 

Lepanthes Sw. 5 1 20,0 57 

Lepanthopsis Ames 4 2 50,0 3 

Madisonia Luer 1 1 100,0 1 

Masdevallia Ruiz & Pav. 16 5 31,3 45 

Myoxanthus Poepp. & Endl. 8 5 62,5 8 

Octomeria R.Br. 95 71 74,7 57 

Pabstiella Brieger & Senghas 87 75 86,2 18 

Phloeophila Hoehne & Schltr. 3 0 0,0 7 

Platystele Schltr. 5 2 40,0 3 

Pleurothallis R.Br. 14 5 35,7 635 

Pleurothallopsis Porto & Brade 1 1 100,0 0 

Sansonia Chiron 2 2 100,0 1 

Scaphosepalum Pfitzer 1 0 0,0 1 
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Gênero 

Espécies¹ 

%² Sinônimos¹ Aceitas Endêmicas 

Pleurothallidinae Lindl.     

Specklinia Lindl. 21 13 61,9 204 

Stelis Sw. 52 36 69,2 113 

Trichosalpinx Luer 13 5 38,5 27 

Trisetella Luer 1 0 0,0 3 

Zootrophion Luer 1 0 0,0 1 

¹ Segundo Flora do Brasil 2020 (Barros et al. 2015) 

² Porcentagem de endemismo para os gêneros no Brasil 

 

O sucesso das orquídeas na colonização de substratos aéreos nos dosséis de 

florestas tropicais pode ser atribuído às especializações relacionadas ao enraizamento, 

aporte e estocagem de água (Benzing, 1990). As raízes das plantas que possuem o hábito 

epifítico ou rupícola/epiliítico são adaptadas às condições do microclima em que se 

encontram, e exibem uma considerável diversidade morfológica e funcional. Constituem 

raízes aéreas verdadeiras, que nunca penetram o substrato e que podem apresentar 

geotropismo negativo, formando uma rede para o acúmulo de húmus (Pridgeon, 1983). 

Nesses órgãos, a exposição à luz solar promove o desenvolvimento de cloroplastos 

funcionais, dando a eles uma aparência esverdeada quando hidratados, e esbranquiçada 

quando submetidos a estresse hídrico, devido á presença do velame (Dycus & Knudson, 

1957; Higgins 2004). Em orquídeas áfilas e acaules (e.g., Campylocentrum Benth.), a raiz 

pode assumir completamente o papel fotossintético, através do metabolismo ácido das 

crassuláceas – CAM (Winter et al., 1985), e exibir adaptações anatômicas como 

pneumatóforos (Carlsward, Stern, Bytebier, 2006), que apresentam movimentos análogos 

aos estomáticos para trocas gasosas (Benzing et al. 1983). No entanto, a raiz é destinada 

fundamentalmente a absorção de água e nutrientes (Moreira & Isaias, 2008; Hodge et al., 

2009; Zotz & Winkler, 2013), exibindo nas orquídeas maior número de adaptação 

morfofisiológica frente à folha e o caule (Stern, 2014). Em muitos gêneros, quando em 

contato com o substrato, as raízes cilíndricas tornam-se dorsiventrais, com a face dorsal 

assumindo função protetora e a ventral absortiva, com pelos radiculares, redução do velame 

e espessamento da exoderme (Stern, 2014) 

Como nas muitas monocots, as raízes de Pleurothallidinae apresentam três regiões 

distintas: uma epiderme persistente como estrato periférico protetor (Chomicki et al. 2014), 

uma região cortical constituída pela exoderme, parênquima cortical e endoderme, e um 

cilindro central composto pelo periciclo, tecido vascular e medula (Pridgeon, 1983; Dickison, 

2000; Evert, 2006; Cutler et al., 2009; Beck, 2010). O velame tem origem da protoderme, 

perde seu protoplasto quando maduro e é espacialmente separado do parênquima cortical 

pela exoderme (Engard, 1944; Pridgeon, 1983). Esse tecido recobre, protege e isola o 
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córtex parenquimatoso vivo e o cilindro central (Benzing, 1990; Engard, 1944). Embora o 

velame apareça em raízes de diversas famílias (Benzing, 1990; Kauff, Rudall & Conran, 

2000), ele é particularmente especializado nas orquídeas de ambientes xéricos (Benzing, 

1990). Nesses indivíduos, as paredes celulares do velame apresentam um complexo arranjo 

de poros e estrias lignificadas (Pridgeon, 1983; Porembski & Barthlott 1988) que conferem 

função absortiva, pelo aumento da capilaridade e higroscopia no tecido (Benzing, 1990), e 

suporte mecânico evitando o colapso celular durante a dissecação (Benzing, 1986). Os 

tilossomos se desenvolvem na parede periclinal interna das células do endovelame, 

adjacentes às células de passagem da exoderme, e podem ou não ser evidentes em 

microscopia ótica. Aparecem em diferentes táxons neotropicais de orquídeas não terrestres 

(Pridgeon, 1983) e sua função, origem e desenvolvimento têm sido discutidos. Essas 

estruturas podem funcionar como uma barreira para a perda de água, pela célula de 

passagem (Pridgeon, Stern & Benzing,1983), ou aumentar a superfície de contato para a 

condensação de água atmosférica (Haberlandt, 1914). 

A exoderme, o parênquima cortical e a endoderme se originam do meristema 

fundamental, e formam a camada mais externa, mediana e mais interna do córtex 

respectivamente (Engard, 1944). A exoderme e a endoderme são uniestratificadas e 

funcionam como barreiras apoplásticas, influenciando a seletividade da absorção de água e 

íons, por possuírem estrias de Caspary nos estágios iniciais de desenvolvimento (Peterson 

& Enstone, 1996; Enstone, Peterson & Ma, 2003; Schreiber & Frank, 2011; Andreota, Barros 

& Sajo, 2015). Estes tecidos apresentam dois tipos celulares distintos (Pridgeon, 1983): 

células comuns mortas, tangencialmente alongadas e que apresentam uma fina lamela de 

suberina e graus distintos de lignificação (fina, em forma de “O”, “U” e “U” invertido), e 

células de passagem curtas, vivas com protoplasto denso e paredes primárias (Engard, 

1944). 

O parênquima cortical, formado por várias camadas de células desenvolvidas, 

clorofiladas e portadoras de paredes celulósicas, apresenta muitos espaços intercelulares e 

especializações para reserva hídrica. É comum, nessa região, a presença de idioblastos que 

apresentam espessamentos de parede reticulados, helicoidais e anastomosados, de 

natureza celulósica ou lignificada, denominados idioblastos traqueoidais. Atuam no 

armazenamento de água (Olatunji & Nengim, 1980) e, devido a sua capacidade de retenção 

hídrica, são referidos como um pseudovelame (Porembski & Barthlott 1988; Leroux et al., 

2011). Ráfides, drusas e cristais diversos também são comuns no córtex da raiz e possuem 

a função de auxiliar na regulação osmótica e evitar o herbivorismo. Grãos de amido também 

podem ser notados nas regiões periféricas do tecido cortical, podendo ocorrer isolados ou 

na forma de espirantossomo (Stern et al., 1993). Micorrizas filamentosas endofíticas estão 

presentes no velame e córtex das raízes. Esses organismos estão diretamente relacionados 
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com o desenvolvimento dos protocormos e com o aporte de compostos nitrogenados do 

substrato (Arditti & Ghani, 2000; Pylro, Nogueira & Lanna, 2013). 

O cilindro vascular é circundado externamente pelo periciclo cujas células apresentam 

paredes espessadas exceto em frente dos arcos de protoxilema; pode ser uni ou 

pluriestratificado, com no máximo três camadas, e origina as raízes secundárias (Stern, 

2014). O tecido vascular é poliarco, exarco, com feixes de xilema intercalados com floema, 

sendo sustentado por fibras do esclerênquima. A medula pode se apresentar 

parenquimática ou esclerificada (Pridgeon, 1983; Stern, 2014). 

Os trabalhos de Engard (1944) e Dycus & Knudson (1957) continuam sendo 

referências para o entendimento da ontogenia, estrutura e fisiologia da raiz nas orquídeas. 

Uma de suas mais importantes contribuições para a taxonomia foi o relato de que umidade 

atmosférica não afeta o número de camadas no velame, mas sim o tempo de crescimento, 

maturação e espessamento celular total. Sanford & Adanlawo (1973) sugeriram o termo 

epivelame para a camada mais externa do velame, já que ela difere em forma, tamanho e 

composição de parede das camadas mais internas. Os autores mostraram que 

espessamentos/estrias, nas células do velame, podem estar ausentes em algumas espécies 

e que, quando presentes, mostram considerável consistência de padrão. Reconheceram 

três padrões de espessamentos/estrias parietais para essas células que, associados ao tipo 

de lignificação na exoderme, apontam para um indubitável significado taxonômico para o 

velame. 

Os tilossomos, ou corpos fibrosos, como vinham sendo chamados, ganharam especial 

importância nas investigações de Benzing, Ott & Friedman (1982) e Pridgeon, Stern & 

Benzing (1983). Para Benzing, Ott & Friedman, (1982) a presença dos corpos fibrosos 

parece promover a economia de água e funcionar como uma válvula de sentido único. Uma 

vez que os canais intersticiais se expandem quando as fibras são umedecidas, o acesso 

hídrico às células de passagem se tornaria máxima quando o velame está completamente 

saturado. Se as fibras entram em colapso, quando secas, comprimem-se e impedem a 

transpiração na medida em que a válvula se fecha. Pridgeon, Stern & Benzing (1983) 

revisaram as primeiras publicações e relatos sobre esses corpos fibrosos. Os autores 

analisaram sua morfologia, a ocorrência sistemática e introduziram o termo “tilossomo” (do 

grego tilos, fibra + soma, corpo) para os concrescimentos lignificados. Os autores 

reconheceram sete tipos morfológicos de tilossomos: esponjoso, lamelar, discoide, em rede, 

em malha, baculado e entrelaçado. Alguns tipos caracterizam gêneros específicos ou 

subtribos de Orchidaceae, sendo que o tipo esponjoso predomina em Pleurothallidinae, 

Sobraliinae e Coelogyninae. Com exceção dos gêneros pantropicais Bulbophyllum e 

Polystachya e da subtribo paleotropical Coelogyninae, os tilossomos são fenômenos quase 

que exclusivamente Neotropical. É provável que os tilossomos tenham surgido várias vezes 
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de forma independente, ao menos uma vez na Ásia tropical, na África tropical, e também no 

Neotrópico, provavelmente após o surgimento do hábito epifítico como especialização frente 

à condição terrestre (Pridgeon, Stern & Benzing, 1983). Todavia, as especulações sobre o 

funcionamento dessas estruturas não foram testadas a fim de comparar a diferença 

absortiva ou da evapotranspiração da raiz, na sua presença ou ausência. Sua origem 

também permaneceu desconhecida até o presente. 

A importância sistemática dos caracteres radiculares em orquídeas só se consolidou 

diante da extensa investigação de Porembski & Barthlott (1988) em 262 gêneros 

representativos de Orchidaceae. Eles classificaram a morfologia radicular em 12 tipos, 

usando o número de camadas e características da parede do velame, dos tilossomos, da 

exoderme, do córtex e da medula. Observaram que o tipo Pleurothallis é restrito à subtribo 

neotropical Pleurothallidinae e que não aparece em nenhum outro táxon. Para os autores, 

as características do velame são conservadas e podem ajudar na delimitação de 

representantes da família, mostrando-se consistente em níveis de tribo e subtribo. Os 

autores, porém, não emitiram qualquer conclusão sobre a polarização dos caracteres 

(Porembski & Barthlott,1988). 

Entre os trabalhos anatômicos de cunho descritivo, taxonômico, ecológico e 

morfofisiológico, desenvolvidos no Brasil com raízes de orquídeas, destacam-se os de 

Scatena & Nunes (1996), Oliveira & Sajo (1999), Pires et al., (2003), Silva & Milaneze-

Gutierre (2004), Figueroa et al., (2008), Mayer et al., (2008), Moreira & Isaias (2008), Silva et 

al., (2010), Pedroso-De-Moraes et al., (2012), Moreira, Lemos & Isaias (2013), Andreota, 

Barros & Sajo (2015), Bernal, Smidt & Bona (2015) , Silva et al., (2015), Pedroso-de-Moraes 

et al (2018), Almeida, Smidt & Amano (2016, 2019). Tais estudos também sugerem que a 

organização das raízes pode ter valor taxonômico auxiliando na separação ou agrupamento 

de espécies. Somente Scatena & Nunes (1996), Oliveira & Sajo (1999) e Almeida, Smidt & 

Amano (2016, 2019) estudaram representantes da subtribo Pleurothallidinae, sendo que 

Scatena & Nunes (1996) não identificaram diferenças na morfologia externa, interna e 

histoquímica entre as raízes de Pleurothallis rupestris e P. teres (=Acianthera teres), Oliveira 

& Sajo (1999) identificaram como adaptações ao ambiente epifítico as características 

observadas em Pleurothallis smithiana (=Acianthera pubescens) e Almeida, Smidt & Amano 

(2019) mostram que todas as espécies de Acianthera possuem velame biestratificado e que 

os espessamentos da exoderme caracterizam a seção Pleurobotryae. 

Considerando a importância morfológica da raiz para as orquídeas e a falta de dados 

para a anatomia radicular de Pleurothallidinae, esta tese teve dois objetivos gerais: a. 

descrever e revisar a anatomia radicular da subtribo Pleurothallidinae a luz da filogenética e 

b. contribuir com a ontogenia dos tilossomos. 
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RESUMO 

Descrevemos a anatomia da raiz de 85 espécies, distribuídas em 29 gêneros de 

Pleurothallidinae e das características anatômicas radiculares observadas na subtribo, 

ocorrem velames uniestratificados, biestratificados, com duas ou três camadas, com três, 

quatro ou cinco camadas. Há espécies com exodermes finas ou espessadas em “O”, “U” ou 

em “∩”. O parênquima cortical pode aparecer homogêneo ou heterogêneo, o cilindro 

vascular pode aparecer reduzido, com três a cinco arcos de protoxilema, ou desenvolvido, 

com nove ou mais arcos de protoxilema. Na subtribo a medula é comumente esclerificada, 

porém medula parenquimática ocorre de forma restrita em algumas espécies pontuais. 

Como apresentado na organografia, os caracteres do complexo velame-exoderme 

apresentam padrões consistentes a nível genérico e o tamanho celular tal qual os 

espessamentos parietais das células nesses tecidos são fundamentais para a identificação 

dos táxons. Como se espera num grupo imensamente diverso em função de poucos 

caracteres, a análise fenética mostra um baixo suporte estatístico, mas 35 espécies 

aparecem resolvidas, gêneros filogeneticamente basais ficam agrupadas na base do 

dendrograma, assim como para as espécies de gêneros derivados, agrupados no topo da 

árvore. A análise de componentes principais aponta grande importância morfológica para as 

características do parênquima cortical e cilindro vascular na distribuição das espécies e na 

resolução dos ramos no dendrograma. De acordo com as espécies amostradas, buscamos 

os dados de ITS disponíveis no GenBank para reconstruir os estados de caracteres 

ancestrais. A mérito exploratório, ao comparamos a árvore de Máxima Parcimônia para os 

dados do ITS como a matriz concatenada dos dados morfológicos e genéticos, notamos que 

ambas são muito pouco suportadas e topograficamente muito semelhantes entre si, com 

uma pequena melhora na resolução de alguns ramos internos da árvore de evidência total. 

Na reconstrução dos caracteres, o velame biestratificado aparece como o estado mais 

ancestral, ocorrendo em todas as espécies analisadas da Afinidade Octomeria e Acianthera, 

com exceção de Sansonia vandenbergii. Parece haver uma direção evolutiva nas 

características da exoderme, de espessada para paredes finas, e a redução do número de 

arcos de protoxilema. Já o número de camadas e tipo do córtex possuem distribuição 

variada em toda a subtribo, o que corrobora a utilidade taxonômica desses caracteres, 

assim como a medula parenquimática, de rara ocorrência. Concluímos que os caracteres 

radiculares são homoplásicos, mas a combinação das ocorrências pode identificar espécies, 

sobretudo gêneros. Os dados inéditos e as interpretações apresentadas neste capítulo 

contribuem significativamente para a anatomia, taxonomia e biologia evolutiva de 

Pleurothallidinae. 

Palavras chave: análise fenética, evolução morfológica de caractere, plesiomorfia, 

apomorfia, sinapomorfia, velame
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ABSTRACT 

We describe the root anatomy of 85 species, distributed in 29 Pleurothallidinae genera; and 

about the root anatomical characters observed in the subtribe, there are a single-layered 

velamen, bistratified, two or three layered, three, four or five layered velamen. There are 

species with thin exodermis or "O", "U" and "∩" thickened exodermis. The cortical 

parenchyma can appear homogeneous or heterogeneous, the vascular cylinder can appear 

small with three to five protoxylem arches, or developed with nine or more protoxylem 

arches. In the subtribe the pith is commonly sclerified, but parenchymatous pith is restricted 

to some punctual species. As shown in the organization chart, the characters of the velamen-

exodermis complex have generally consistent patterns, and cell size such as the wall 

thickening in these tissues is essential for the identification of taxa. As expected in an 

immensely diverse group due to few characters, the phenetic analysis shows low statistical 

support, but 35 species appear solved, phylogenetically basal genera are grouped at the 

base of the dendrogram, as well as species of derived genera, grouped at the top of the tree. 

The principal component analysis indicates great morphological importance for the 

characteristics of the cortical parenchyma and vascular cylinder in the distribution of species 

and in the resolution of branches in the dendrogram. According to the sampled species, we 

searched ITS data available from GenBank to reconstruct the ancestral character states. For 

exploratory merit, when we comparing the Maximum Parsimony ITS tree to the concatenated 

matrix of morphological and genetic data, we note that both are poorly supported and 

topographically very similar to each other, with a slight improvement in the resolution of some 

internal branches in the total evidence tree. In character reconstruction, the bistratified 

velamen appears as the most ancient state, occurring in all analyzed species of the 

Octomeria and Acianthera Affinity, except for Sansonia vandenbergii. There seems to be an 

evolutionary direction in the characteristics of the exodermis, from thickened to thin walls, 

and the reduction in the number of protoxylem arcs. The number of layers and cortex type 

has assorted distribution throughout the subtribe, which corroborates the taxonomic utility of 

these characters, as well the rare occurrence of the parenchymatous pith. We conclude that 

root characters are homoplasic, but the combination of occurrences can identify species, 

especially its genera. The novel data and interpretations presented in this chapter contribute 

significantly to the anatomy, taxonomy, and evolutionary biology of Pleurothallidinae. 

 

Key-words: phenetic analysis, morphological character evolution, plesiomorphy, 

apomorphy, synapomorphy, velamen
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INTRODUÇÃO 

Por abranger 20% das Orchidaceae (aproximadamente 30 gêneros e 4.000 espécies), 

a subtribo Pleurothallidinae é um dos grupos mais diversos da família (Luer 1986, Pridgeon 

et al. 2001, Pridgeon et al. 2005, Karremans 2016). Seus representantes, exclusivamente 

neotropicais, são ervas epífitas ou rupícolas, de crescimento reptante ou cespitoso, 

adaptadas à polinização miiofílica e a ambientes xéricos (Benzing 1990, Dressler 1993, 

Borba et al 2011) e apresentam uma ampla diversidade e variação morfológica nos seus 

órgãos. Seus gêneros têm sido circunscritos com base no número de polínias associado ao 

número de lobos do estigma, à fusão entre as sépalas e à ressupinação e semelhança entre 

as peças do perianto (Luer 1986, Stenzel 2000, Pridgeon et al. 2005). É comum, nessas 

plantas, a presença de folhas coriáceas com tricomas absortivos, células armazenadoras de 

água, cujas paredes possuem espessamentos em espiral ou em barras (Benzing e Pridgeon 

1983) e raízes clorofiladas portadoras de parênquimas desenvolvidos, velame e tilossomos 

(Pridgeon 1983, Pridgeon, Stern & Benzing 1983), características interpretadas como 

adaptações ao epifitismo e à ausência de pseudobulbos (Benzing 1986, Dressler 1993). 

Entretanto, é a articulação entre o ovário e o pedicelo o principal caráter sinapomórfico que 

circunscreve a subtribo (Luer 1986, Pridgeon & Chase 2001, Borba et al. 2011, Cardoso-

Gustavson 2014). 

No estudo filogenético de Pridgeon & Chase (2001) a subtribo aparece como 

monofilética, mas a amostragem pequena, a incerteza taxonômica e a falta de vouchers 

provocaram as críticas de Luer (2002), que questiona as interpretações baseadas 

exclusivamente em análises de DNA sem considerar dados morfológicos. A análise 

molecular de Chiron et al. (2012) com espécies brasileiras, restabelece os gêneros 

Acianthera Scheidweiler, Anathallis Barbosa Rodrigues, Pabstiella Brieger & Senghas, e 

Specklinia Lindley, que se mostravam polifiléticos dentro de Pleurothallis sensu lato. 

Karremans (2016) atualmente divide a subtribo em nove grupos informais denominados 

Afinidades, de acordo com a proximidade genética entre os gêneros. 

Recentemente inúmeros estudos moleculares têm sido desenvolvidos com diversos 

táxons de Pleurothallidinae, a fim de testar o monofiletismo dos gêneros e entender o 

posicionamento infra-genérico das espécies e as relações entre os táxons derivados e 

ancestrais (Bogarín, Pérez-Escobar & Karremans, 2019; Rodrigues, Smidt & Bolson 2017; 

Wilson et al. 2017; Karremans, Albertazzi & Bakker 2016; Karremans, Bogarín & Díaz-

Morales 2016; Karremans, Bakker & Pupulin 2013). Desconsiderando as réplicas ou vários 

marcadores para mesma espécie, apenas 20% da subtribo (887 táxons) possuem amostras 

genéticas para consulta (GenBank, acessado 08/2019). Já no caso de estudos anatômicos, 

o número de espécies analisadas é muito menor. Os mais antigos, por terem sido 

publicados antes das análises filogenéticas, em geral, não refletem as reais tendências de 
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especialização e os mais recentes envolvem um número restrito de representantes, não 

atingindo mais de 150 táxons analisados no total ate o momento. 

Estudos anatômicos são ferramentas importantes para entender a relação dos 

vegetais com o meio ambiente, podendo também auxiliar na identificação de diferentes 

táxons pela presença de apomorfias e/ou sinapomorfias. Por sofrerem menor pressão de 

seleção do que os órgãos reprodutivos, os órgãos vegetativos podem ser considerados mais 

conservativos, assumindo um papel taxonômico útil dentro de Orchidaceae (Freudenstein & 

Rasmussen 1999). A raiz apresenta uma grande quantidade de caracteres, como número de 

camadas de velame, estrias de velame, tilossomos, tipos de espessamento da exoderme e 

endoderme, camadas e conteúdos do parênquima cortical, números de arcos de 

protoxilema, estratificação do periciclo e lignificação da medula. A combinação da ocorrência 

entre esses caracteres discretos ou contínuos identifica táxons. Porembski & Barthlott 

(1988) descrevem o velame Tipo Pleurothallis, como possuindo duas camadas de velame, 

baseado em apenas em 14 espécies. Sanford e Adanlawo (1973) classificam as estrias do 

velame em vários grupos de acordo com a orientação e espessura sem observar espécies 

de Pleurothallidinae. Benzing, Ott & Friedman (1982) e Pridgeon, Stern & Benzing (1983) 

definiram a estrutura tilossomo descrevendo sete tipos morfológicos avaliando 12 espécies 

de Pleurothallidinae. Os estudos mais significativos são os de Pridgeon (1982, 1983), onde é 

descrita a estrutura do complexo velame-exoderme para 77 espécies, embora com poucas 

ilustrações e a partir de material herborizado, fato que pode comprometer a visualização das 

estruturas. Stern (2014) publicou o décimo volume da série “Anatomy of the 

Monocotyledons”; uma grande revisão bibliográfica sobre a histologia da família 

Orchidaceae. O autor compila dados anatômicos das folhas, caules e raízes, organizando 

de forma sistemática em nível de subtribo, seguindo a taxonomia proposta na série Genera 

Orchidacearum (Pridgeon, Cribb & Chase, 2005) e atualizando os dados propostos por 

Dressler (1993) e Luer (1986), porém para Pleurothallidinae, não apresenta nenhuma 

descrição anatômica nova, não revisa os dados reproduzidos e não discute nem interpreta a 

distribuição dos caracteres anatômicos nos táxons. 

Considerando esta lacuna científica para a anatomia radicular de Pleurothallidinae, e o 

fato dos trabalhos descritivos mais extensos antecederem as análises filogenéticas 

(Pridgeon & Chase 2001, Pridgeon et al. 2001, Pridgeon et al. 2005), tivemos como objetivo 

caracterizar a anatomia radicular de 82 espécies distribuídas em 29 gêneros, brasileiros e 

andinos, procurando apontar possíveis sinapomorfias e apomorfias, e ainda apresentar uma 

reconstrução de estado ancestral dos caracteres radiculares com base em dados genéticos 

disponíveis no GenBank. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras: Raízes frescas de 82 espécies distribuídas em 29 gêneros (Tab.1) foram 

obtidas de vouchers vivos depositados nas casas de vegetação do Departamento de 

Botânica da Universidade Estadual Paulista campus Rio Claro, da Universidade Federal do 

Paraná e do Orquidário “Frederico Carlos Hoehne” do Instituto de Botânica de São Paulo. 

Espécies andinas e brasileiras também foram adquiridas do Orquidário Ecuagenera, Alvin 

Seidel, Colibri e depositadas nas coleções científicas. Amostras de Sansonia, Madisonia e 

Anathallis spiculifera foram gentilmente cedidas por Dr. Cássio van den Berg e Dr. Edlley 

Pessoa. 

Microscopia de luz: Para a caracterização anatômica, três raízes de cada indivíduo 

foram fixadas e conservadas em FAA 70. Devido a grande variação no comprimento das 

raízes, não pudemos padronizar uma distancia do ápice, mas levando em conta o aspecto 

macroscópico, amostramos regiões adultas e não aderidas de raízes vivas e saudáveis. As 

amostras foram desidratadas em série crescente de álcool butílico terciário, incluídas em 

Paraplast e seccionadas em micrótomo rotativo com 20 µm de espessura (Kraus & Arduin 

1997). As secções foram coradas com Safrablue (Bukatsch 1972, Kraus & Arduin 1997), 

Azul de Toluidina (Feder & O’Brien 1968) e montadas em balsamo do Canadá. As 

fotomicrografias foram obtidas ao microscópio de luz (Leica DM2500 Microsystems, Wetzlar, 

Germany) equipado com câmera (DFC450 Leica Microsystems) usando o software LAS 4.0 

do Laboratório de Morfologia Vegetal do Departamento de Botânica da Universidade 

Estadual Paulista. 

Microscopia de Varredura: As amostras fixadas em FAA foram desidratadas em álcool 

etílico/acetona, secas em ponto crítico de CO2, recobertas com ouro e observadas ao 

Microscópio de Varredura (Jeol JSM 6390 LV, Tokyo, Japan) no Laboratório de Microscopia 

Eletronica da Universidade Estadual Paulista campus de Rio Claro. 

Análises fenéticas: Usando os caracteres observados e seguindo as descrições de 

Pridgeon, as espécies foram comparadas pela matriz binária de presença/ausência gerada 

com 23 caracteres (Apêndice 1). Para demonstrar graficamente os padrões de distribuição, 

foram utilizados métodos multivariados, incluindo a análise de componentes principais 

(PCA), método de ligação média não ponderada (unweighted pair-group method using 

arithmetic averages, UPGMA) e hierarquização, avaliando a similaridade morfológica pelo 

Índice de Jaccard para todas as características anatômicas da raiz utilizando o software 

Multi-Variate Statistical Package 3.13m (MVSP) (Kovach 1999). 

Análises de estado de caracteres: Para traçar a história dos caracteres e a 

reconstrução dos estados ancestrais, foi realizada uma busca prévia das sequências dos 

espaçadores internos transcritos do DNA ribossomal nuclear (nrITS) disponíveis no 

GenBank de acordo com as espécies analisadas (Tab. 1). O alinhamento das sequências foi 
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realizado usando a ferramenta Clustal W (Thompson, Higgins & Gibson, 1994) com 

configurações padrão, e inspecionados usando Mega 6 (Tamura et al., 2013). Os indels 

(marcadores de inserção / deleção) foram tratados como dados perdidos. Com base nos 

resultados de Pridgeon et al. (2001) e por falta de dados para o gênero Octomeria no 

GenBank, O. gracilis foi escolhida para enraizar todas as árvores e seus dados morfológicos 

foram obtidos de Kedrovski (2014). Análises de Máxima Parcimônia foram realizadas para 

os dados genéticos de nrITS, e evidência total (combinada) para comparar a resolução das 

árvores utilizando o software TNT 1.5 (Goloboff, Farris & Nixon, 2003). O suporte bootstrap 

foi estimado a partir da frequência absoluta em 1.000 réplicas de adição simples usando o 

algoritmo TBR na aleatorização dos ramos. Sete caracteres radiculares multiestados 

(Apêndice 2) foram plotados no software Mesquite 3.1 (Maddison & Maddison 2016) e a 

árvore do ITS foi incluída para traçar a história dos caracteres. Todos os caracteres foram 

considerados com pesos iguais e estados não ordenados e posteriormente visualizados no 

Winclada (Nixon 2002) para identificar possíveis sinapomorfias e apomorfias. 

Organografia: As representações organográficas do complexo velame-exoderme 

foram esquematizadas em papel milimetrado, respeitando as proporções entre as camadas 

dos tecidos e tamanhos de células. Os desenhos foram digitalizados, corrigidos com Adobe 

Photoshop CS6 e vetorizados com o software CorelDRAW X7. 

Observações: Os dados apresentados e discutidos são exclusivamente referentes às 

espécies coletadas durante o período do doutorado, porém, as pranchas de microscopia 

ótica foram preparadas para a publicação e incluem algumas imagens de espécies 

analisadas no mestrado para ilustrar a ampla variação das características nas Afinidades, 

estando devidamente referenciadas nas legendas. 
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Tabela 1. Lista de espécies analisadas, procedência do voucher vivo, coletor e número de acesso 

ao GenBank usado na reconstrução de caracteres. 

Táxon 
Voucher 

Vivo1 
Coletor GenBank2 

Pleurothallidinae    
Acianthera    

A. crinita (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase UFPR Santos,M JQ306435.1 
A. glanduligera (Lindl.) Luer IBt13608 Zamppi,L JQ306369.1 
A. glumacea (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase UFPR Santos,M AF262850.1 
A. karlii (Pabst) C.N.Gonç. & Waechter UFPR Santos,M JQ306489.1 
A. ochreata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase UFPR Santos,M AF366933.1 
A. recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase IBt3687D Nascimento,LR/

Pereira,MA 
JQ306375.1 

A. sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase IBt17295 Barros,F JQ306496.1 
A. sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase UFPR Santos, M  
A. strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase IBt16528 Catharino,E/ 

Ninomya,R 
JQ306440.1 

Acronia    
A. culpameae Luer ECUGEN18 Kedrovski,HR  
A. pyelophera Luer ECUGEN22 Kedrovski,HR  

Anathallis    
A. liparanges (Rchb.f.) Luer UFPR   
A. spiculifera (Lindl.) Luer IBtP4808 Formaggi,L  
A. spiculifera (Lindl.) Luer  Pessoa, EM  

Andinia    
A. dielsii (Mansf.) Luer ECUGEN07 Kedrovski,HR  
A. pendens (Garay) Karremans & S.V.Uribe ECUGEN30 Kedrovski,HR  
A. schizopogon (Luer) Pridgeon & M.W.Chase ECUGEN21 Kedrovski,HR KP012350.1 

Barbosella    
B. australis (Cogn.) Schltr. UNESP-001 Kedrovski,HR KX686530.1 
B. cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr. UNESP-002 Kedrovski,HR KX686531.1 
B. cucullata (Lindl.) Schltr. UFPR-534 Bolson, M AF262815.1 
B. gardneri (Lindl.) Schltr. UFPR 623 Bolson, M KX686534.1 
B. gardneri (Lindl.) Schltr. UNESP-003 Kedrovski,HR  

Dracula    
D. bella (Rchb.f.) Luer UNESP-004 Kedrovski,HR AF262760.1 
D. mopsus (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer UNESP-005 Kedrovski,HR EF372389.1 

Dresslerella    
D. caesariata Luer ECUGEN26 Kedrovski,HR  
D. lasiocampa Luer & Hirtz ECUGEN10 Kedrovski,HR  

Dryadella    
D. atalaiensis UFPR Imigi, D  
D. aviceps (Rchb.f.) Luer UNESP-007 Kedrovski,HR JQ306381.1 
D. edwallii (Cogn.) Luer UNESP-006 Kedrovski,HR AF262824.1 
D. liliputiana (Cogn.) Luer IBtP5712   
D. simula (Rchb.f.) Luer ECUGEN02 Kedrovski,HR AF262825.1 
D. sp. UFPR Imigi, D  

Echinosepala    
E. shuarii (Luer) Luer ECUGEN19 Kedrovski,HR KP012475.1 
E. uncinata (Fawc.) Pridgeon & M.W.Chase ECUGEN23 Kedrovski,HR KP012486.1 

Kraenzlinella    
K. lappago (Luer) Luer ECUGEN28 Kedrovski,HR  

Lepanthes    
L. calodictyon Hook. ECUGEN12 Kedrovski,HR  

Lepanthopsis    
L. floripecten (Rchb.f.) Ames UNESP-008 Kedrovski,HR KY988898.1 
L. ubangii Luer ECUGEN11 Kedrovski,HR  

Madisonia    
M. kerrii (Braga) Luer  Pessoa, EM  

Masdevallia    
M. infracta Lindl. IBt17105 Neto,G AF262785.1 
M. norae Luer UFPR   
M. pteroglossa Schltr. UFPR   

Myoxanthus    
M. exasperatus (Lindl.) Luer IBt15742 Barros,F KY988918.1 

Octomeria    
O. concolor Barb.Rodr. UNESP-009 Kedrovski,HR  
O. diaphana Lindl UNESP-010 Kedrovski,HR  
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Táxon 
Voucher 

Vivo1 
Coletor GenBank2 

O. grandiflora Lindl. UFPR Santos, TF  
Pabstiella    

P. bacillaris (Pabst) Luer UFPR   
P. carinifera (Barb.Rodr.) UFPR  JQ306397.1 
P. fusca (Lindl.) Chiron & Xim.Bols. IBt15705 Barros,F  
P. sordida (Kraenzl.) Luer UFPR  JQ306399.1 

Phloeophila    
P. nummularia (Rchb.f.) Garay UNESP-011 Kedrovski,HR LT574821.1 
P. pleurothallopsis (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase ECUGEN08 Kedrovski,HR KC425747.1 

Platystele    
P. misera (Lindl.) Garay ECUGEN31 Kedrovski,HR KF747784.1 
P. muscicola Luer & Hirtz ECUGEN25 Kedrovski,HR  
P. stellaris Luer ECUGEN32 Kedrovski,HR  

Pleurothallopsis    
P. nemorosa (Barb.Rodr.) Porto & Brade IBt17352 Pinheiro,F KT599880.1 

Porroglossum    
P. amethystinum (Rchb.f.) Garay ECUGEN17 Kedrovski,HR AF262804.1 
P. dalstroemii Luer ECUGEN24 Kedrovski,HR  
P. muscosum (Rchb.f.) Schltr. ECUGEN15 Kedrovski,HR  

Restrepia    
R. aspasicensis Rchb.f. UNESP-012 Kedrovski,HR  
R. brachypus Rchb.f. UNESP-013 Kedrovski,HR MH762939.1 

Sansonia    
S. bradei (Schltr.) Chiron IBt15809  JQ306487.1 
S. vandenbergii Chiron  van den Berg,C JQ306442.1 

Scaphosepalum    
S. bicristatum Luer ECUGEN20 Kedrovski,HR  
S. microdactylum Rolfe ECUGEN16 Kedrovski,HR KP012460.1 
S. rapax Luer ECUGEN13 Kedrovski,HR  

Specklinia    
S. grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros IBt4686 L.Possi MH762941.1 
S. subpicta (Schltr.) F.Barros UFPR  JQ306389.1 

Stelis    
S. argentata Lindl. UNESP-015 Kedrovski,HR KJ472399.1 
S. intermedia Poepp. & Endl. UFPR  JQ306502.1 
S. intermedia Poepp. & Endl. UNESP-014 Kedrovski,HR  
S. papaquerensis Rchb.f. UNESP-016 Kedrovski,HR JQ306416.1 
S. pauciflora Lindl. UFPR   
S. purpurea (Ruiz & Pav.) Willd. UNESP-017 Kedrovski,HR  

Trichosalpinx    
T. arbuscula (Lindl.) Luer ECUGEN09 Kedrovski,HR AF262888.1 
T. berlineri (Luer) Luer ECUGEN05 Kedrovski,HR KY988984.1 
T. memor (Rchb.f.) Luer IBt16304 Batista,J/Silva,F  
Trichosalpinx sp. IBt17620 Grantsan,R  

Trisetella    
T. regia Königer ECUGEN04 Kedrovski,HR  
T. triglochin (Rchb.f.) Luer ECUGEN03 Kedrovski,HR AF262807.1 

Zootrophion    
Z. dayanum (Rchb.f.) Luer ECUGEN29 Kedrovski,HR AF262895.1 
Z. dodsonii (Luer) Luer ECUGEN27 Kedrovski,HR  
Z. griffin Luer ECUGEN01 Kedrovski,HR  
Z. hirtzii Luer ECUGEN06 Kedrovski,HR KY988996.1 

1. Identificação do local de cultivo. 

ECUGEN: espécies adquiridas do Orquidário Ecuagenera e depositada para cultivo na UFPR. 

UNESP: espécies adquiridas de cultivadores nacionais e depositadas na UNESP-Rio Claro. 

UFPR: espécies mantidas em cultivo na casa de vegetação da UFPR. 

IBt: espécies mantidas em cultivo no Orquidário “Frederico Carlos Hoehne 

2. Número de acesso à sequencia no GenBank 
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RESULTADOS 

O resumo da ocorrência dos caracteres anatômicos nos gêneros está indicado na 

Tabela 2. Os caracteres anatômicos específicos do velame, córtex e medula estão 

sumarizados por espécie na Tabela 3. 

 

Caracterização geral: As raízes são clorofiladas (Fig. 1A-B, E), de diâmetro variável, longas 

ou curtas, podendo se mostrar dorsiventrais (Fig.1C). A presença de pelos radiculares é 

comum nas áreas de contato com o substrato assim como a diminuição de camadas do 

córtex, do espessamento total do velame e da exoderme (Fig.1C-D). As raízes comumente 

apresentam plastídios (Fig.1E), ráfides (Fig.1F), idioblastos traqueoidais (Fig.1G) e hifas 

(Fig.1H). O órgão exibe a anatomia típica das raízes de orquídeas, constituída pela 

epiderme especializada em velame, córtex com exoderme uniestratificada, parênquima 

cortical homogêneo (Fig.1C,I) ou heterogêneo (Fig. 1H) e endoderme uniestratificada 

(Fig.1I). No cilindro vascular, o periciclo é formado por células de paredes espessadas 

podendo raramente estar biestratificado, o xilema é exarco com metaxilema indistinto ou de 

grande calibre, intercalado com pequenos ou grandes feixes de floema sustentado por 

fibras. A medula pode aparecer parenquimática ou esclerificada (Fig.1C,I). 

 

Afinidade Octomeria (Fig. 2, Fig.10A-F, Fig. 24.1-4) 

Formada por quatro gêneros: Atopoglossum Luer, Brachionidium Lindl., Octomeria 

R.Br. e Sansonia Chiron, dos quais apenas Octomeria e Sansonia foram amostrados. 

Nas três espécies de Octomeria analisadas, o velame é biestratificado com epivelame 

anticlinalmente achatado, endovelame anticlinalmente alongado e persistente (Fig. 2A). Nas 

células do epi e endovelame ocorrem espessamentos anastomosados (Fig. 2A,C, Fig. 24.4). 

Não se observam tilossomos ao M.O. A exoderme é comumente espessada em “∩” (Tab.3, 

Fig. 2A,C,D,I), o parênquima cortical é heterogêneo (Fig. 2J), com quatro a seis camadas de 

células, portadoras de idioblastos traqueoidais principalmente nas camadas mais externas e 

internas do tecido. As células da endoderme são pequenas (menores que um terço do 

tamanho das da exoderme), isodiamétricas e com espessamentos em “O” (Fig. 2I-J, M-N). O 

periciclo é uniestratificado em O. concolor e O. fialhoensis e frequentemente estratificado em 

O. grandiflora. No cilindro vascular observam-se sete e oito polos de protoxilema em O. 

fialhoensis, e doze a treze em O. grandiflora (Tab. 3). Nas espécies analisadas a medula é 

esclerificada (Fig. 2M). 

As duas espécies endêmicas que compõe Sansonia foram analisadas. Em S. bradei, o 

velame é biestratificado (Fig. 2F,K, Fig.10B, Fig. 24.2), e em S. vandenbergii ele apresenta 

quatro camadas (Fig. 2H,L, Fig. 10C, Fig. 24.1). Espessamentos anastomosados são 

comuns nas células do velame de ambas as espécies (Fig. 2F,H). Em S. bradei as células 



38 

do epi e endovelame são do mesmo tamanho da exoderme (Fig. 2F,K). Em S. vandenbergii 

o epivelame é anticlinalmente achatado e periclinalmente alongado e as camadas do 

endovelame são anticlinalmente alongadas (Fig. 2H). O parênquima cortical é heterogêneo, 

com até sete camadas em S. bradei (Fig. 2K) e até dez em S. vandenbergii (Fig. 2L). O 

cilindro vascular é reduzido em S. bradei e possui até seis polos de protoxilema (Fig. 2O), e 

desenvolvido em S. vandenbergii com até nove polos (Fig. 2P). A medula é esclerificada em 

S. bradei e parenquimática em S. vandenbergii (Fig. 2O-P). 

 

Afinidade Restrepia (Fig. 3, Fig. 10G-L, Fig. 11A-B,D-E, Fig. 25.5-10) 

Oito gêneros são aceitos para essa afinidade: Barbosella Schltr., Chamelophyton 

Garay, Dresslerella Luer, Echinosepala Pridgeon & M.W.Chase, Myoxanthus Poepp. & Endl, 

Pleurothallopsis Porto & Brade, Restrepia Kunth e Restrepiella Garay & Dunst, dos quais 

apenas Chamelophyton e Restrepiella não foram analisados. 

Nas quatro espécies de Barbosella analisadas, o velame é formado por três camadas 

e as células da exoderme apresentam espessamento em “U” (Fig. 3A, 10H, Fig. 24.8). O 

epivelame é uniestratificado, anticlinalmente achatado e periclinalmente alongado, com 

espessamentos anastomosados (Fig. 3A). O endovelame é biestratificado, anticlinalmente 

alongado e suas células possuem paredes com perfurações (Fig. 3A-B). O parênquima 

cortical é heterogêneo nos representantes com quatro a cinco camadas (Fig. 3I) e 

homogêneo naqueles com seis a sete camadas. Em B. australis e B. cogniauxiana ocorrem 

sete e cinco polos de protoxilema (Fig. 3I), respectivamente, e em B. cucullata e B. gardneri 

dez e oito a nove polos (Fig. 3O). Apenas B. cucullata possui periciclo estratificado e medula 

parenquimática (Fig. 3O). 

Em Dresslerella, o velame é biestratificado. Em D. caesariata, as células do epivelame 

são alongadas anticlinal e periclinalmente, sendo duas ou mais vezes maiores que as do 

endovelame; possuem espessamentos em faixas anastomosadas (Fig. 3B, Fig. 10G, Fig. 

24.5). As células da exoderme possuem espessamentos em “O” em D. caesariata (Fig. 3B), 

e em “∩”, em D. lasiocampa. O parênquima cortical é heterogêneo com até seis camadas e 

cilindro vascular apresenta sete a oito polos de protoxilema e medula esclerificada (Fig. 

3J,R). 

As duas espécies de Echinosepala analisadas são morfologicamente bastante 

distintas. O velame é estratificado com quatro camadas de células fortemente espessadas 

em “O” e sem distinção entre epi e endovelame em E. shuarii (Fig. 3C,F, Fig. 10I, Fig. 24.7). 

Em E. uncinata, o velame é formado por duas a três camadas de células (Fig.11A). As 

células da exoderme não apresentam espessamentos parietais, em E. shuari (Fig. 3C, Fig. 

10I), e possuem espessamentos em “O”, em E. uncinata (Fig. 11A). O cilindro vascular é 

reduzido em E. shuarii, com periciclo uniestratificado e sete polos de protoxilema (Fig. 3K,P), 
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enquanto que em E. uncinata os polos são em número de dez a onze e o periciclo pode ser 

estratificado. Nas duas espécies, o parênquima cortical é heterogêneo com até oito 

camadas de células e a e medula é parenquimática (Fig. 3K-L,P). No córtex da raiz das 

duas espécies observam-se idioblastos traqueoidais, cujos espessamentos são em faixas 

em E. uncinata, e anastomosados em E. shuari. 

Em Myoxanthus exasperatus, o velame possui duas camadas, mas pode apresentar 

até quatro camadas irregulares, dependendo da região (Fig. 3F, Fig. 24.6). As células do 

epivelame são anticlinalmente alongadas e apresentam espessamento parietal em “U”; no 

endovelame apenas as paredes periclinais são espessadas, sendo que as anticlinais são 

estreitas e se rompem facilmente (Fig. 3E-F,M). As células da exoderme apresentam 

paredes finas e o parênquima cortical heterogêneo (Fig. 3E,F,M) com quatro a cinco 

camadas de células (Tab. 3). As células da endoderme possuem espessamentos parietais 

em “O” e luz ampla (Fig. 3M,Q). No cilindro vascular, o periciclo é frequentemente 

estratificado e ocorrem até dezesseis polos de protoxilema; os elementos de metaxilema 

apresentam diâmetro desenvolvido e a medula é parenquimática (Fig. 3M,Q). 

Velame bi-estratificado também aparece em Pleurothallopsis nemorosa, onde o epi e 

endovelame são formados por células anticlinalmente alongadas; as células do epivelame 

são periclinalmente achatadas e possuem espessamento parietal reticulado e as do 

endovelame são periclinalmente alongadas com espessamento parietal helicoidal (Fig. 3G, 

Fig. 24.10). As células da exoderme possuem espessamentos parietais em “∩” (Fig. 3G). O 

córtex é reduzido e heterogêneo e formado por três a quatro camadas de células (Fig. 3G). 

O cilindro vascular apresenta até sete polos de protoxilema e a medula é esclerificada (Tab. 

3). 

Em Restrepia (Fig. 24.9), o velame apresentam três camadas em R. brachipus (Fig. 

3H, Fig. 11B) e duas a três camadas em R. aspasicensis (Fig. 3N). As células do epi e 

endovelame são anticlinalmente alongadas e possuem espessamentos de parede reticulado 

ou anastomosado. As células da exoderme possuem espessamento parietal em “∩” (Fig. 

3H,N) e o córtex é heterogêneo, variando entre quatro e sete camadas de células (Fig. 3N). 

O cilindro vascular, com cordões de floema com muitas células e elementos do xilema de 

grande calibre, apresenta entre sete (Fig. 3N) e no máximo dez polos de protoxilema em R. 

brachipus (Tab. 3). A medula é esclerificada em ambas espécies (Fig. 3N). 

 

Afinidade Acianthera (Fig. 4, Fig. 11C,F, Fig. 24.11-12) 

Somente Acianthera Scheidw e Kraenzlinella Kuntze são aceitos como gêneros dessa 

Afinidade. 

Nas espécies de Acianthera, o velame biestratificado apresenta epivelame de células 

anticlinalmente achatadas ou isodiamétricas (Fig. 4A-B,E-G), raramente alongadas (Fig. 
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4C), com espessamento de parede em ”U” e endovelame frágil que se rompe facilmente 

dificultando sua observação (Fig. 24.11). Não se observam tilossomos ao M.O. As células 

da exoderme possuem espessamento parietal em “O” (Fig. 4B-C,F-G), embora em A. 

glumacea e A. ochreata esse espessamento seja em “∩” (Fig. 4A,E). Exceto por A. 

ochreata, com córtex homogêneo de até sete camadas de células (Fig. 4E,I), o parênquima 

cortical é heterogêneo e formado por três a seis camadas (Fig. 4F,G). O cilindro vascular 

possui diâmetro amplo, com os polos de protoxilema variando de nove e quatorze (Fig. 4I-I), 

embora em A. crinita, A. glanduligera, A. karlii e A. sonderiana ocorram sete a oito polos de 

protoxilema (Fig. 4 F-G). O periciclo aparece frequentemente estratificado em A. karlii, A. 

ochreata e A. strupifolia. Apenas A. recurva apresenta medula parenquimática (Fig. 4J), uma 

vez que medula esclerificada é comum (Fig. 4F-G,I). 

Em Kraenzlinella lappago, o velame também é biestratificado e as células do 

epivelame são muito anticlinalmente alongadas e possuem espessamento parietal em “U” e 

anastomosados (Fig. 4D,H; Fig. 24.12). Como na espécie anterior, o endovelame se rompe 

facilmente. Tilossomos são facilmente visualizados ao M.O. As células da exoderme 

possuem paredes delgadas (Fig. 4D) e o parênquima cortical, com seis a sete camadas, é 

formado por células desenvolvidas no terço médio da raiz (Fig. 4H). O cilindro vascular 

possui diâmetro amplo, com nove a dez polos de protoxilema e a medula é esclerificada 

(Fig. 4K). 

 

Afinidade Lepanthes (Fig. 5, Fig. 24.13-17) 

Oito gêneros que compõem essa afinidade são Anathallis Barb.Rodr., Draconanthes 

(Luer) Luer, Frondaria Schltr., Lankesteriana Karremans, Lepanthes Sw., Lepanthopsis 

(Cogn.) Ames, Trichosalpinx Luer, e Zootrophion Luer, sendo que representantes de 

Draconanthes, Frondaria e Lankesteriana não puderam ser analisados. 

Nas duas espécies de Anathallis, o complexo velame-exoderme se mostrou diferente. 

A. liparanges possui velame biestratificado, com células do epivelame fortemente 

espessadas em “U”, anticlinalmente alongadas e periclinalmente achatadas e o endovelame 

é frágil rompendo-se facilmente (Fig. 5A-B, Fig. 24.15). Em A. spiculifera o velame é 

formado por três camadas de células, as células do epivelame são poligonais e 

isodiamétricas e as do endovelame são anticlinalmente alongadas (Fig. 5I); tanto o epi como 

o endovelame possuem células com espessamento parietal anastomosado e reticulado. A 

exoderme é formada por células delgadas em A. liparanges (Fig. 4A), e por células de 

paredes espessadas em “∩”, em A. spiculifera (Fig. 4I). O córtex é reduzido, com três a 

quatro camadas, em A. liparanges, e até cinco camadas, em A. spiculifera (Fig. 4I). No 

cilindro vascular observam-se seis polos de protoxilema em A. liparanges, e até cinco, em A. 

spiculifera (Fig. 4I). A medula é esclerificada nas duas espécies. 



41 

Em Lepanthes calodictyon, o velame é uniestratificado (Fig. 5C, Fig. 24.16), a 

exoderme é formada por células de paredes finas e lúmen desenvolvido, o córtex é 

reduzido, com três a quatro camadas de células, sendo ligeiramente mais desenvolvido no 

terço médio (Fig. 5J). No cilindro vascular observam-se apenas três polos de protoxilema e a 

medula é esclerificada (Fig. 5J). 

As duas espécies de Lepanthopsis analisadas possuem velame biestratificado (Fig. 

24.17). Em L. floripecten, o epivelame possui células isodiamétricas e o endovelame 

anticlinalmente alongadas de paredes periclinais persistentes (Fig. 5D,K). Em L. ubangii, as 

células do epivelame são anticlinalmente achatadas e apresentam espessamento parietal 

em “U” e o endovelame rompe-se facilmente, fato que dificulta sua observação (Fig. 5E,L). 

As células da exoderme possuem paredes com espessamento em “∩”, em L. floripecten 

(Fig.D,K) e paredes delgadas, em L. ubangii (Fig. 5E,L). O córtex é bastante reduzido nas 

duas espécies, com três a quatro camadas de células, sendo ligeiramente mais 

desenvolvido no terço médio, como no gênero anterior (Fig. 5K-L). Também como no gênero 

anterior, o cilindro vascular é reduzido e possui três a cinco polos de protoxilema (Fig. 5O). 

A medula é esclerificada. 

Em Trichosalpinx, o velame é biestratificado e suas células possuem espessamentos 

parietais em “U”; as células do epivelame variam entre alongado (Fig. 5F) e isodiamético 

(Fig. 5G), e endovelame é formado por células de paredes delgadas que se rompem 

facilmente (Fig. 24.14). A exoderme também é formada por células de paredes delgadas 

(Fig. 5F-G) e o parênquima cortical, heterogêneo, apresenta três a cinco camadas de 

células. O diâmetro do cilindro vascular é reduzido, com quatro a seis polos de protoxilema, 

e a medula é esclerificada (Tab. 3). 

Nas espécies de Zootrophion, o velame, também biestratificado, possui células do 

epivelame anticlinalmente alongadas, com espessamentos parietais em “U”, que se 

apresentam anastomosados e reticulados; as células do endovelame possuem paredes 

finas e rompem-se facilmente (Fig. 5H,M, Fig. 24.13). Tilossomos são evidentes ao M.O. As 

células da exoderme também possuem paredes delgadas (Fig. 5H,M). Em Z. dayanum e Z. 

dodsonii, o córtex é homogêneo e possui até oito camadas de células (Fig. 5M). No cilindro 

vascular dessas duas espécies, o periciclo é biestratificado, ocorrem até onze polos de 

protoxilema e a medula é parenquimática (Fig. 5Q). Em Z. griffin e Z. hirtzii, o córtex é 

heterogêneo, com menos de cinco camadas celulares e no cilindro vascular, o periciclo é 

uniestratificado, ocorrem de cinco a oito polos de protoxilema e a medula é esclerificada 

(Tab.3). 
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Afinidade Masdevallia (Fig. 6, Fig. 24.18-21) 

São reconhecidos cinco gêneros bem definidos para esta afinidade: Diodonopsis 

Pridgeon & M.W.Chase, Dracula Luer, Masdevallia Ruiz & Pav., Porroglossum Schltr. and 

Trisetella Luer.  

Nas duas espécies de Dracula, o velame possui cinco camadas de células poligonais 

isodiamétricas e não se observa uma diferenciação tanto do epi como do endovelame (Fig. 

24.19), embora possa ocorrer um discreto espessamento parietal em “U” na camada mais 

externa (Fig. 6A,F). Em todas as camadas do velame são frequentes células com 

espessamentos parietais anastomosados. Tilossomos são evidentes ao M.O. A exoderme é 

formada por células de paredes delgadas (Fig. 6A), o parênquima cortical é homogêneo e 

formado por seis a nove camadas de células (Fig. 6G). O cilindro vascular possui seis a oito 

polos de protoxilema e muitas células nos cordões de floema (Fig. 6F,J). Os elementos de 

metaxilema são de diâmetro desenvolvido e a medula é esclerificada (Fig. 6F,G). 

Em Masdevallia (Fig. 24.21), o velame é formado por cinco camadas celulares em M. 

infracta (Fig. 6B,G), por quatro camadas em M. norae, e por duas camadas em M. 

pteroglossa (Fig. 6C). Nos velames pluriestratificados, as células são poligonais e 

isodiamétricas, e não se observa uma diferenciação nas camadas externa e interna (Fig. 

6B,G). No velame biestratificado, as células do epivelame são desenvolvidas e apresentam, 

aproximadamente, o dobro do tamanho das células do endovelame (Fig. 6C). 

Espessamentos parietais anastomosados e perfurações são comuns nos velames 

pluriestratificados (Fig. 6B,G) enquanto que no velame biestratificado observam-se apenas 

espessamentos parietais anastomosados (Fig. 6C). As células da exoderme possuem 

paredes finas e o córtex, homogêneo, é formado por seis a oito camadas celulares (Fig. 6G). 

O periciclo é frequentemente estratificado em M. norae e uniestratificado em M infracta e em 

M. pteroglossa. Ocorrem até dez polos de protoxilema com elementos de metaxilema 

desenvolvidos e os cordões de floema são formados por um grande número de células. A 

medula é esclerificada (Fig. 6J). 

Em Porroglossum(Fig. 24.20), o velame é biestratificado e as células do epivelame são 

isodiaméticas (Fig. 6D,H) ou anticlinalmente alongadas (Fig. 6I) e apresentam discretos 

espessamentos parietais em “U”; as células do endovelame possuem paredes delgadas e 

se rompem facilmente. As células da exoderme também possuem paredes delgadas Fig. 

6D,H,I) e o parênquima cortical, homogêneo, possui até oito camadas de células (Fig. 6H,I). 

No cilindro vascular, observam-se sete a oito polos de protoxilema, com elementos de 

metaxilema desenvolvidos, e cordões de floema formados por um grande número de 

células. A medula é esclerificada (Fig. 6 H,I). 

Como em Porroglossum, nas espécies de Trisetella, o velame é biestratificado e as 

células do epivelame são anticlinalmente alongadas, com espessamentos parietais em “U”; 
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as células do endovelame são anticlinalmente achatadas (Fig. 6E, Fig. 24.18)). As células 

da exoderme possuem paredes delgadas e o parênquima não pode ser observado pela má 

qualidade das amostras. O cilindro vascular é de diâmetro reduzido e apresenta cinco a oito 

polos de protoxilema e elementos de metaxilema desenvolvidos, e cordões de floema 

formados por um grande número de células. A medula é esclerificada (Tab.3). 

 

Afinidade Phloeophila (Fig. 7) 

O gênero Phloeophila Hoehne & Schltr. é o único táxon reconhecido que inclui esse 

grupo. 

Em Phloeophila, o velame é biestratificado, e as células do epivelame, isodiamétricas, 

apresentam espessamentos parietais em “U”; o endovelame é formado por células de 

paredes delgadas que se rompem facilmente (Fig. 7A-B,D). A exoderme é formada por 

células com paredes espessadas em “O” em P nummularia (Fig. 7A,C), e células de paredes 

delgadas em P. pleurothallopsis (Fig. 7B,D). Tilossomos são evidentes apenas em P. 

pleurothallopsis (Fig. 7B). O córtex é heterogêneo e possui três a quatro camadas de células 

em P. pleurothallopsis (Fig. 7D), e até oito em P. nummularia (Fig. 7C). No cilindro vascular 

observam-se até seis polos de protoxilema, em P. Pleurothallopsis (Fig. 7F), e até nove em 

P. nummularia (Fig. 7E); nas duas espécies, os elementos de metaxilema são desenvolvidos 

e os cordões de floema possuem muitas células e fibras. A medula é esclerificada. 

 

Afinidade Specklinia (Fig. 8, Fig. 24.22-26) 

Esta afinidade é formada por sete gêneros: Andinia (Luer) Luer, Dryadella Luer, 

Muscarella Luer, Platystele Schltr., Scaphosepalum Pfitzer, Specklinia Lindl., e Teagueia 

(Luer) Luer, sendo que apenas Muscarella e Teagueia não foram amostrados. 

Em Andinia, o velame é biestratificado, com células do epivelame anticlinalmente 

alongadas e portadoras de espessamento parietal em “U” (Fig. 8A, Fig. 24.22); somente em 

A. schizopogon, o velame é formado por três camadas e as células do epivelame são 

anticlinalmente achatadas (Fig. 8F). A exoderme possui células de paredes finas (Fig. 8A,F), 

o córtex é homogêneo com até oito camadas em A. schizopogon (Fig. 8F) ao contrário de A. 

pendens, variando entre três a cinco camadas de células (Tab. 3). O cilindro vascular é de 

diâmetro reduzido, o periciclo é uniestratificado e ocorrem até cinco polos de protoxilema. 

Apenas em A. schizopogon, o periciclo pluriestratificado e ocorrem até doze polos de 

protoxilema (Fig. 8K). A medula é esclerificada. 

O velame também é biestratificado em Dryadella (Fig. 24.23) no qual as células do 

epivelame são isodiamétricas e possuem espessamento parietal em “U”; as células do 

endovelame são anticlinalmente alongadas (Fig. 8B,G). A exoderme é formada por células 

de paredes delgadas (Fig. 8B) e o córtex é homogêneo e possui até cinco camadas de 
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células (Fig. 8G). O cilindro vascular é de diâmetro reduzido, com até cinco polos de 

protoxilema e medula esclerificada (Fig. 8L). 

Em Platystele (Fig. 24.26), o velame também é biestratificado e as células do 

epivelame são isodiamétricas e apresentam espessamento parietal em “U”; as células do 

endovelame possuem paredes delgadas rompendo-se facilmente (Fig. 8C). As células da 

exoderme são de parede delgada e o córtex é homogêneo e formado por três a quatro 

camadas em P. misera (Tab. 3), e por até seis camadas, em P. stellaris (Fig. 8H). O cilindro 

vascular é de diâmetro reduzido, com três a quatro polos de protoxilema, em P. misera (Fig. 

8M), e até seis polos em P. stellaris (Fig. 8H). A medula é esclerificada (Fig. 8H). 

Como nos gêneros anteriores, em Scaphosepalum (Fig. 24.25), o velame é 

biestratificado (Fig. 8D), exceto por S. bicristatum, com velame de três camadas (Fig. 8I). As 

células do epivelame são anticlinalmente alongadas em S. rapax, bastante alongadas 

anticlinalmente em S. microdactylum (Fig. 8D), e isodiamétricas em S. bicristatum (Fig. 8I). 

Em todas as espécies, essas células possuem espessamento parietal em “U” e as do 

endovelame são de parede delgadas e se rompem facilmente. Em S. bicristatum, as células 

da camada mediana de velame possuem espessamento nas paredes periclinais (Fig. 8I). As 

células da exoderme possuem paredes delgadas e o córtex é heterogêneo com menos de 

cinco camadas de células (Fig. 8I). O diâmetro do cilindro vascular é reduzido e ocorrem 

cinco a sete polos de protoxilema. A medula é esclerificada (Fig. 8N). 

Em Specklinia (Fig. 24.24), com velame também biestratificado, as células do 

epivelame são anticlinalmente alongadas e possuem espessamento em “U” nas paredes 

(Fig. 8E,J). A exoderme é formada por células de paredes delgadas (Fig. 8E,J) e o córtex, 

com até cinco camadas de células é homogêneo em S. subpicta e heterogêneo em S. grobyi 

(Fig. 8J). O diâmetro do cilindro vascular é reduzido e ocorrem cinco a seis polos de 

protoxilema. A medula é esclerificada (Fig. 8O). 

 

Afinidade Pleurothallis (Fig. 9, Fig. 24.27-28) 

Três gêneros compõem esse grupo derivado: Pabstiella Brieger & Senghas, 

Pleurothallis R.Br. e Stelis Sw.  

Pabstiella (Fig. 24.28) possui velame biestratificado, com células do epivelame 

anticlinalmente achatadas e portadoras de espessamento parietal em “U” e “O”; as células 

do endovelame são anticlinalmente alongadas (Fig. 9A-C,G-J). É comum a ocorrência de 

espessamentos parietais anastomosados e reticulados nas células das camadas do 

velame(Fig. 9 A-C). As células da endoderme possuem paredes delgadas (Fig. 9A-C) e o 

córtex bastante reduzido e heterogêneo; três a quatro camadas de células ocorrem com o 

terço médio de maior volume (Fig. 9G-I). O cilindro vascular possui diâmetro reduzido, com 
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menos de seis polos de protoxilema (Fig. 9G-I); os cordões de floema são formados por 

poucas células. A medula é esclerificada (Fig. 9G-I). 

Velame biestratificado também aparece em Stelis, onde epi e endovelame são 

formados por células anticlinalmente alongadas, portadoras de espessamento parietal 

anastomosado e reticulado no epivelame (Fig. 9E) e helicoidal no endovelame (Fig. 9D,K,M, 

Fig. 24.27). Tilossomos são evidentes ao M.O. (Fig. 9D,M). A exoderme é formada por 

células de paredes delgadas (Fig. 9D-E,K-L) ou com espessamento “O” (Fig. 8M, Tab. 3), e 

o córtex é heterogêneo e possui apenas três camadas de células com células da camada 

mediana muito desenvolvidas (Fig. 9K-M). O cilindro vascular tem diâmetro reduzido, com 

quatro a cinco polos de protoxilema, em S. intermedia, e até oito em S. papaquerensis. Os 

metaxilema são evidentes, mas os cordões de floema não possuem muitas células. A 

medula é esclerificada (Fig. 9K-M). 

 

Incertae sedis 

Dois gêneros tem posição incerta: Madisonia Luer e Acronia C.Presl. (Fig. 24.2,29) 

Em Madisonia kerri, o velame é biestratificado, as células do epivelame são 

isodiamétricas a periclinalmente alongadas e as do endovelame são ligeiramente alongadas 

anticlinalmente (Fig. 10A). Nas células dessas duas camadas observam-se espessamentos 

de parede anastomosados. As células da exoderme possuem paredes espessadas em “∩” 

(Fig. 10A) e o córtex é heterogêneo com quatro a cinco camadas de células. O cilindro 

vascular é de diâmetro reduzido, com seis polos de protoxilema e medula esclerificada (Tab. 

3). 

Acronia possui velame de três camadas, com células do epivelame anticlinalmente 

achatadas; o endovelame é biestratificado com células isodiamétricas na camada externa, e 

anticlinalmente alongadas na camada interna (Fig. 9F,N). Tilossomos são evidentes ao M.O 

(Fig. 9N). As células da exoderme possuem paredes bastante espessadas em “∩” (Fig. 

9F,N) e o córtex, heterogêneo, é formado por três a quatro camadas de células com muitos 

idioblastos traqueoidais. No cilindro vascular observam-se seis polos de protoxilema, 

elementos de metaxilema de grande diâmetro e cordões de floema formado por muitas 

células (Fig. 9N). 

 

Análises fenéticas: O gráfico tridimensional da análise de componentes principais confere 

um baixo suporte de 49,32% na distribuição dos caracteres nos três primeiros eixos 

(x:20,06%; y:17,12%; z:12,14%) (Fig. 18A-C). Em comparação aos pequenos vetores 

ocultados (velame uniestratificado, estratificado com 4 e 5 camadas, exoderme espessada 

em U, córtex com cinco a seis camadas de células e 9 ou mais), a exoderme fina, o tipo de 

parênquima cortical, a presença de três a cinco camadas de parênquima cortical, 
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protoxilema com três a cinco arcos e nove ou mais são observados como os maiores 

vetores (Fig. 17A), influenciando fortemente a distribuição das espécies no espaço amostral 

(Fig.17B) e a topologia do dendrograma retornado na análise de cluster (Fig. 18). São 

formados nove agrupamentos na análise de cluster (Fig. 18), sendo que a dicotomia inicial 

separa Sansonia vandenbergii como a espécie morfologicamente mais distinta por possuir 

velame com quatro camadas, um parênquima cortical heterogêneo com até dez camadas de 

célula, um alto número de arcos de protoxilema e medula parenquimática. No grupamento 

A, Masdevallia e Dracula estão morfologicamente relacionados, sendo que D. bella e D. 

mopsus não apresentam diferenças anatômicas, formando uma politomia. Outras três 

grandes politomias são observadas no ramo B, C1 e C2, mostrando que os caracteres 

radiculares usados não são suficientes para separar espécies de Dryadella, Platystele, 

Specklinia e Trichosalpinx no grupamento B, Lepanthopsis, Pabstiella, Specklinia e 

Trichosalpinx no grupamento C1 e Anathallis, Stelis e Pabstiella no grupamento C2. No 

grupamento D1 nota-se que Dresslerella caesariata é mais semelhante às espécies de 

Acianthera do que Dresslerella lasiocampa, semelhante a Octomeria, Madisonia, Sansonia e 

Pleurothallopsis nemorosa. No ramo irmão, D2, espécies de Acianthera estão colocadas 

junto com Restrepia aspasicensis e duas espécies de Octomeria. Com exceção de 

Barbosella cucullata, as espécies de Barbosella estão dispostas no mesmo ramo do 

grupamento E com Anathallis spiculifera, Restrepia brachypus e Scaphosepalum 

bicristatum, que compartilham o mesmo número de camadas de velame. O grupamento F 

reúne oito espécies com medula parenquimática e periciclo frequentemente estratificado, 

incluindo Andinia, Barbosella cucullata, Myoxanthus e Echinosepala. O último grupamento 

aproxima Phloeophila nummularia de Acianthera ochreata. 

 

Ensaio filogenético: A análise filogenética da região ITS (Fig. 19A) e da evidência total (Fig. 

19B) geraram 12 árvores igualmente parcimoniosas. A árvore consenso do ITS mostrou um 

baixo índice de retenção (IR) de 0,49, de consistência (IC) de 0,43, apresentando ainda uma 

politomia entre Barbosella gardneri, B. cogniauxia e B. australis. Sua topologia é muito 

pouco suportada, sendo que dos 45 nós, apenas onze tem ótimo suporte, três são 

moderadamente suportados e dois fracamente suportados. Todos os outros 29 nós não são 

suportados. A árvore combinada retorna uma topologia igualmente pouco suportada, com IR 

de 0,48 e IC de 0,41. Há pouca diferença entre os suportes nos ramos do ITS e da 

combinada, porém há o aumento do suporte em Acianthera, resolução da politomia em 

Barbosella e realocação de Phloeophila pleurothallopsis próximo a Stelis. O gênero 

Sansonia parece não ser monofilético e grupo irmão de Octomeria, formando o conjunto de 

espécies mais basal da subtribo nesse estudo. Pleurothallopsis e Acianthera formam outro 

claro basal moderadamente suportado, irmão de Echinosepala-Restrepia-Myoxanthus. 
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Barbosella é monofilético com grande suporte, Lepanthopsis aparece inserido entre 

Trichosalpinx e parafilético a Zootrophion. Trisetella está relacionado com Porroglossum e 

Masdevallia, que é grupo irmão de Dracula. Nos clados mais derivados, Phloeophila forma 

um grupo polifilético e próximo a Stelis como braço terminal. Na análise, Andinia retorna 

parafilético a Pabstiella, assim como Dryadella parece ser polifilético e grupo irmão de 

Specklinia, Scaphosepalum e Platystele. A topografia retornada nesse ensaio é muito 

semelhante às relações filogenéticas publicadas por Karremans (2016), porém não podem 

ser comparadas, uma vez que este ensaio foi realizado apenas com um marcador 

filogenético, sem um grupo externo de fato e possui como única finalidade gerar uma árvore 

base para reconstruir a história dos caracteres radiculares. 

 

Evolução dos caracteres radiculares: Para os caracteres do complexo velame-exoderme 

(Fig. 20), o velame biestratificado e exoderme espessada em “∩” podem ser considerados 

caracteres plesiomórficos, pois, com exceção do velame com quatro camadas em Sansonia 

vandenbergii, ocorre em todos os gêneros da Afinidade Octomeria, o grupo mais basal na 

filogenia. A Afinidade Restrepia é complexa e apresenta uma variação no número de 

camadas de velame e exoderme. Possui como apomorfia o velame com três camadas em 

Restrepia brachypus e Echinosepala uncinata, uma homoplasia em Echinosepala shuarii 

com velame de quatro camadas, e uma simplesiomorfia em Myoxanthus exasperatus com 

velame de duas camadas. Na Afinidade Restrepia, células da exoderme com paredes 

delgadas representa uma apomorfia de Myoxanthus e Echinosepala, que será 

compartilhada com a maioria das espécies derivadas. Na análise aqui apresentada, 

Barbosella possui a exoderme espessada em “U” como única sinapomorfia (Fig. 23) e 

compartilha o velame com três camadas de Restrepia brachypus e Echinosepala uncinata. A 

Afinidade Lepanthes compartilha o velame biestratificado de Octomeria, e Lepanthopsis 

floripecten ainda apresenta a exoderme espessada em “∩” como simplesiomorfia. Na 

Afinidade Masdevallia o velame com cinco camadas de células é um caracter apomórfico 

compartilhado entre Masdevalia infracta e as duas espécies de Dracula. Porroglossum e 

Trisetella mantém o estado plesiomórfico do velame, com duas camadas. Phloeophila 

nummularia possui o complexo velame-exoderme semelhante ao observado na Afinidade 

Acianthera onde as células da exoderme possuem paredes espessadas em “O”; já 

Phloeophila pleurothallopsis exibe células da exoderme com paredes delgadas, caráter 

apomórfico derivado. Nas Afinidades Pleurothallis e Specklinia ocorrem duas 

simplesiomorfias: velame com três camadas, em Andinia, e exoderme com células de 

paredes espessada em “O”, em Stelis intermedia. 

O córtex parece ser variável e homoplástico (Fig. 21). Por exemplo, três a quatro 

camadas de células que ocorre em Octomeria gracilis, o gênero mais basal da análise, 
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aparece também em Pleurothallopsis, Acianthera, Lepanthopsis, Phloeophila, Stelis, 

Pabstiella, e Specklinia, grupos mais derivados. Córtex apomórfico com cinco a seis 

camadas, como o de Sansonia bradei, aparece em Acianthera, Restrepia, Myoxanthus, 

Echinosepala, Barbosella, Trichosalpinx, Zootrophion, Dryadella, Specklinia, Platystele e 

Scaphosepalum, também derivados em relação à Sansonia. Isso se repete para o córtex 

com seis a oito camadas. Nota-se que apenas o córtex com mais de nove camadas, 

apomórfico em Sansonia vandenbergii, ocorre como simplesiomorfia nas espécies de 

Dracula. 

Para o cilindro vascular (Fig. 22), a medula parenquimática, apomórfica em Sansonia 

vandenbergii, aparece como uma simplesiomorfia em Acianthera recurva, na Afinidade 

Restrepia (com exceção de Restrepia brachipus) e em Zootrophion dayanum. Medula 

parenquimática aparece em raízes com nove ou mais polos de protoxilema, exceto por 

Acianthera glumacea, A. ochreata e Echinosepala uncinata, que possuem mais de nove 

arcos de protoxilema e suas medulas são esclerificadas. Levando em consideração a 

estabilidade genética e morfológica em Barbosella, é importante destacar a ocorrência de 

medula parenquimática em Barbosella cuccullata, a única espécie com medula deste tipo 

amostrada no gênero. 
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DISCUSSÃO 

Velame: Nossas observações demonstram que o número de camadas do velame é 

constante para Barbosella, Acianthera, Dracula, Dryadella, Specklinia, Stelis, Pabstiella, e 

varia em Octomeria, Sansonia, Restrepia, Anathallis, Masdevallia, (Tab. 2). Velames 

biestratificados são mais frequentes que velames estratificados (Tab.3). O epivelame, 

quando presente, é formado por células de contorno pentagonal em corte transversal e que 

geralmente possuem impregnações de suberina e compostos fenólicos, incluindo lignina. O 

epivelame pode ou não ser estratificado e suas células podem ser pouco desenvolvidas 

anticlinal ou periclinalmente. As células do endovelame são, em geral, desenvolvidas 

anticlinalmente e suas paredes podem ser delgadas e frágeis, como em Acianthera, ou 

persistentes, como em Octomeria. 

Velame biestratificado, como aqui reportado para os representantes da Afinidade 

Octomeria, diverge do descrito por Pridgeon (1983), fato que pode ser explicado pelo 

pequeno número de espécies aqui analisadas. Dentro dessa Afinidade, as raízes de 

Sansonia bradei são de estrutura semelhante às de Octomeria, exceto por Sansonia 

vandenbergii. 

Velame biestratificado caracteriza as raízes da Afinidade Acianthera, conforme 

descrito por Scatena & Nunes (1996), Oliveira & Sajo (1999), Silva et al. (2010) e Almeida, 

Smidt & Amano (2019). Dentro da Afinidade Restrepia, velame estratificado com três 

camadas, como aqui observado para Barbosella e Restrepia, também aparece em outros 

representantes do grupo (Pridgeon 1983; Porembski & Barthlott 1988) e velame 

biestratificado, como o de Pleurothallopsis nemorosa, espécie endêmica brasileira, também 

foi reportada para a mesma espécie por Almeida, Smidt & Amano (2019). Embora tenha 

estudado espécies diferentes, Pridgeon (1983) descreve velame uni e biestratificado, com 

duas a três camadas de células, para Restrepia; entretanto, no presente estudo apenas 

velames com duas a três camadas foram observados dentro deste gênero (Fig. 3H,N). As 

imagens de microscopia eletrônica de varredura das raízes de Restrepia brachipus (Fig. 

11B) são muito semelhantes, se não idêntica, às de Restrepia ophiocephala publicadas no 

trabalho de Pridgeon (1982). Nossos dados também concordam com o velame 

biestratificado observado por Pridgeon& Williams (1979) nas espécies de Dresslerella. 

É importante destacar que na Afinidade Lepanthes, em Lepanthes calodictyon o 

velame é uniestratificado (Fig. 5C,J), diferindo do descrito para Lepanthes selenitepala 

(Porembski & Barthlott, 1988), a única espécie descrita morfologicamente do gênero, com 

duas a três camadas de célula no velame. Em Anathallis liparanges o velame é 

biestratificado e o epivelame formado por células alongadas anticlinalmente e de paredes 

fortemente espessadas em “U”; em A. spiculifera, o velame possui três camadas. Essa 

variação no número de camadas celulares que compõem o velame de Anathallis está de 



50 

acordo com as observações de Pridgeon (1983), que descreve velames uniestratificado, 

biestratificado e com quatro camadas de células para o gênero. Em Zootrophion, outro 

gênero incluído na Afinidade Anathallis, as raízes possuem velame biestratificado com 

células do epivelame bastante desenvolvidas anticlinalmente, embora Pridgeon (1983) 

descreva velames uniestratificado para Z. dayanum e Z. hypodiscus. Embora nossa 

amostragem não seja significativa, os velames biestratificados encontrados em Myoxanthus 

e Dresslerella concordam com as observações de Pridgeon & Stern (1982, 1983) e 

Pridgeon& Williams (1979), para os mesmos gêneros. 

Dentro da Afinidade Masdevallia as raízes nos gêneros Dracula e Masdevallia 

possuem velame estratificado formado principalmente por quatro a cinco camadas de 

células, enquanto que as dos gêneros Trisetella e Porroglossum apresentam velame 

biestratificado. Esses resultados diferem do descrito por Pridgeon (1983), que aponta raízes 

de Dracula com duas ou três camadas de velame, as de Masdevallia infracta com velame de 

duas camadas, e as de Trisetella huebneri e Porroglossum amethystinum com velame 

uniestratificado. 

As descrições de Pridgeon (1983) para o velame das raízes de representantes das 

Afinidades Specklinia e Pleurothallis também diferem do observado aqui para os gêneros 

desses grupos. De modo geral, essa diferença entre os dados do velame pode ser resultado 

de muitos fatores, desde a fragilidade dos tecidos até a própria qualidade da amostra, que 

quase sempre é rara e de difícil obtenção. Talvez por isso o fato de muitas espécies terem 

sido descritas com o número de camadas do velame diferente dos reportados por nós. Além 

disso, o número de camadas que compõem o velame, bem como o tamanho das células 

pode apresentar variações significativas, como redução do tamanho celular, no número de 

camadas, ou o não espessamento em regiões de contato com o substrato. Tal plasticidade 

também pode explicar a ocorrência de diferentes números de camadas de velame numa 

mesma espécie. É importante considerar que velames com duas a três camadas, como os 

de Octomeria e Restrepia, podem ser reconhecidos pela ocorrência ou não da terceira 

camada em toda a circunferência e extensão do órgão, e não apenas em pontos 

específicos. 

 

Estriações de parede celular e estrutura do velame: As células do velame possuem 

espessamentos secundários característicos, em geral, de distribuição uniforme. Além dos 

tipos reticulado, anastomosado e helicoidal (Sanford & Adanlawo 1973), reconhecemos, 

mais dois tipos de espessamento parietal: em “O” (todas as paredes igualmente 

espessadas) e em “U” (paredes anticlinais e periclinal interna espessadas). De acordo com 

Porembski & Barthlott (1988), esses espessamentos servem para estabilizar as células 

mortas e cheias de ar do velame, a presença/ausência desses diferentes tipos de 
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espessamentos permite delimitar tribos, da mesma forma que sua densidade e disposição 

dos poros caracterizam determinados táxons.  Nossos resultados mostram que velame com 

células perfuradas são característicos de Barbosella na Afinidade Restrepia, Masdevallia e 

Porroglossum na Afinidade Masdevallia, que espessamentos parietais reticulados nas 

células epivelame e helicoidais, nas células do endovelame, aparecem principalmente em 

Pleurothallopsis na Afinidade Restrepia, e em Stelis na Afinidade Pleurothallis, e que 

espessamentos em “U” nas células do epivelame são evidentes nos gêneros incluídos nas 

Afinidades Acianthera, Phloeophila, Specklinia. Em Echinosepala shuari (Afinidade 

Restrepia) e Pabstiella (Afinidade Pleurothallis), as células do epivelame são espessadas 

em “O”. 

As células do epi e endovelame se distinguem pela forma e tamanho embora, 

segundo Pridgeon (1983), o epivelame não seja significativamente diferente das demais 

camadas por possuir a mesma ontogenia. Para Sanford & Adanlawo (1973), o epivelame, 

quando presente, é formado por células pequenas, anticlinalmente achatada, suberificadas 

e menos lignificadas do que as demais. Para Stern (2014), o endovelame, quando 

morfologicamente distinto, pode apresentar células anticlinalmente alongada ou 

espessamentos parietais únicos. Embora não haja diferença quanto à ontogenia das 

camadas do velame (Engard 1944), nas espécies aqui estudadas, o tamanho, a forma, a 

natureza de parede e a distribuição dos espessamentos parietais são aspectos celulares 

que podem ser utilizados para separar táxons anatomicamente correlatos; nas Afinidades 

ancestrais, como em Octomeria (Fig. 24.4), Acianthera (Fig. 24.11) e Pleurothallopsis 

nemorosa (Fig. 24.10), ou entre Anathallis (Fig. 24.15) e Stelis (Fig. 24.27), Specklinia (Fig. 

24.24) e Pabstiella (Fig. 24.28), gêneros derivados, anatomicamente e filogeneticamente 

relacionados de difícil separação. Uma vez que esses aspectos também são de difícil 

identificação, quantificação e transformação em caracteres discretos ou contínuos, é 

necessário que eles sejam registrados de outra forma, conforme apresentado no 

organograma da Figura 24 e no estudo de Porembski & Barthlott (1988). 

 

Tilossomos: Tilossomos (Pridgeon et al. 1983) são crescimentos na parede periclinal interna 

do endovelame que se concentram na interface velame/célula de passagem e que atuam a 

regulação hídrica da raiz (Engard 1944, Sanford & Adanlawo 1973, Benzing et al. 1982, 

Dycus & Knudson 1957, Pridgeon 1983, Pridgeon et al. 1983, Pridgeon 1983, Benzing 1990, 

Zotz & Winkler 2013). São estruturas praticamente restritas às espécies neotropicais que 

apresentam diferentes morfologias (i.e. spongy, lamellate, discoid, webbed, meshed, 

baculate e plaited) sendo os tipos esponjoso, lamelar e discoide reportados como 

característicos de Pleurothallidinae (Pridgeon et al. 1983, Pridgeon 1983, Stern 2014). Não 

relacionamos, aqui, os tipos morfológicos de tilossomos às espécies que apresentam essa 
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estrutura, devido à dificuldade em identificá-los e uma vez que nem todos os representantes 

foram analisados ao MEV. Entretanto, nos grupos basais, como nas Afinidades Octomeria, 

Acianthera e Restrepia (Fig.10, 11A-F), a parede periclinal do endovelame apresenta um 

entumescimento adjacente às células de passagem sendo visíveis depressões, ou ainda 

crescimentos internos inconspícuos em Barbosella (Fig.10 H,K), Dryadella (Fig. 13H,K) e 

Andinia (Fig. 13C,F,G,J). Esses tipos de tilossomos não são notados ao M.O. Tilossomos do 

tipo discóide aparecem nas espécies de Zootrophion (Fig. 11J-K), embora sua densidade, 

diâmetro do crescimento, espessura das costelas e depressões sejam diferentes de acordo 

com a espécie considerada. Não foi observado tilossomo do tipo baculado, apesar de muitas 

configurações lamelares aparecerem nas Afinidades Lepanthes, Masdevallia e Pleurothallis 

(Fig. 12C, 14E-F). Dentro do gênero Platystele (Afinidade Specklinia), os tilossomos de 

Platystele misera (Fig. 14J) são mais semelhantes aos de Platystele stellaris (Fig. 14L) do 

que aos de Platystele muscicola (Fig. 14K). O mesmo acontece dentro do gênero 

Scaphosepalum (Afinidade Specklinia), onde as lamelas são semelhantes entre S. 

microdactylum e S. rapax (Fig. 14E-F), ao contrário dos ninhos observados em S. 

bicristatum (Fig. 14D). Em Pabstiella (Afinidade Pleurothallis), toda a superfície interna do 

endovelame apresenta crescimentos reticulados (Fig. 16 E-F). Em Stelis (Afinidade 

Pleurothallis), Acronia (Incertae sedis) e Scaphosepalum bicristatum (Afinidade Specklinia), 

os filamentos formam ninhos (Fig. 14D, 15D-F,K; 16D), porém em Stelis ainda podem 

aparecer em forma de costelas paralelas (Fig. 15J,L). Em Kraenzlinella lappago (Afinidade 

Acianthera) os crescimentos são em placas (Fig. 11C) e evidentes ao M.O (Fig. 4D) devido 

a parede fina da exoderme, e Acianthera (Afinidade Acianthera) não apresentam tilossomo 

desenvolvido ao M.O (Fig.4A-C,E-G) e não foram analisadas ao MEV. Também pode haver 

formas similares compartilhadas entre os gêneros diferentes, como o tilossomo de Dracula 

mopsus (Afinidade Masdevallia) (Fig. 12J), similar a Phloeophila pleurothallopsis (Afinidade 

Phloeophila) (Fig. 13E). 

Exoderme: Nas orquídeas, a camada mais externa do córtex da raiz, exoderme, é formada 

por células que diferem em tamanho, forma e espessamentos de parede (Engard 1944; 

Esau 1974; Pridgeon et al. 1983; Benzing 1990; Fahn 1990; Dressler 1993), quando 

comparadas às demais células do parênquima cortical. Assim como a endoderme, a 

exoderme é caracterizada por apresentar células longitudinalmente longas e células curtas, 

as células de passagem. As células de passagem, impregnadas nos estágios iniciais de seu 

desenvolvimento por estrias de Caspary, funcionam como uma barreira apoplástica, 

influenciando a seletividade da absorção de água e íons (Schreiber & Frank 2011, Engard 

1944). Nas espécies, aqui estudadas, cuja exoderme é formada por células de paredes 

delgadas, é comum a presença de tilossomos de morfologia complexa. Exoderme formada 



53 

por células que apresentam espessamento parietal em “U” representa uma sinapomorfia de 

Barbosella (Afinidade Restrepia) (Fig. 23) enquanto que exoderme com paredes celulares 

espessadas em “∩” aparece principalmente nas Afinidades mais basais, em Sansonia 

(Afinidade Octomeria), Madisonia (incertae sedis), Anathallis spiculifera (Afinidade 

Lepanthes) Acianthera glumacea, A. ochreata (Afinidade Acianthera), Restrepia (Afinidade 

Restrepia), Lepanthopsis floripecten (Afinidade Restrepia) e Octomeria (Afinidade 

Octomeria), embora em alguns representantes deste gênero as células da exoderme 

possuem espessamento de parede em “O” (Pridgeon 1982, 1993, Porembski & Barthlott 

1988, Kedrovski 2014). Células da exoderme com paredes espessadas em “O” são comuns 

em Acianthera (Afinidade Acianthera), ocorrendo também em Dresslerella caesariata 

(Afinidade Restrepia), Phloeophila nummularia (Afinidade Phloeophila) e Stelis intermedia 

(Afinidade Pleurothallis). Segundo Pridgeon (1982) na maioria das Pleurothallidinae, as 

células exodérmicas possuem espessamento parietal em “U”, embora espessamentos em 

“O” possam aparecer concomitantemente. Para Piazza (2013), o espessamento em “O” da 

exoderme talvez seja a fase final de desenvolvimento do padrão em “∩”. Nas espécies com 

exoderme de paredes finas, as células podem apresentar parede primária ou secundária 

sem acréscimo de camadas consecutivas e são mais comuns nos grupos mais derivados, 

aparecendo na Afinidade Restrepia. 

 

Parênquima cortical: O número de camadas de células que formam o córtex da raiz é 

tratado, na literatura, como um caráter de pouco significado taxonômico, embora nossas 

observações mostrem que esse aspecto pode ser importante na separação morfológica dos 

grupos. Notamos um aumento característico no diâmetro das células corticais em raízes 

com córtex formado por três a quatro camadas de células, como aquelas da Afinidade 

Lepanthes e Pleurothallis concordando com Pridgeon (1982). Parênquima cortical do tipo 

homogêneo, característico nas Afinidades Masdevallia (Fig. 6F-I) e Specklinia (Fig. 8F-J) 

difere daquele em que as células das camadas médias do córtex possuem diâmetro duas 

vezes maior do que o das células das camadas interna e externa do tecido, como na 

Afinidade Lepanthes (Fig. 5J-L) e Pleurothallis (Fig. 9G-N). 

A presença/ausência de cloroplastos, amiloplastos e hifas nas células corticais da 

raiz não possui valor taxonômico. A simbiose obrigatória das orquídeas com hifas 

endofíticas, presentes no córtex e no velame, pode auxiliar na translocação de água do 

substrato para a planta, embora esteja mais associada ao aporte de compostos 

nitrogenados e ao desenvolvimento dos protocormos (Arditti & Ghani 2000; Pylro 2013). A 

presença de cristais tem sido relacionada ao hábito epifítico, ao balanço osmótico e iônico e 

no controle da herbivoria (Stern 2014, Dycus & Knudson 1957, Pridgeon 1983). 
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No córtex das raízes de orquídeas é comum a presença de idioblastos traqueoidais 

(Benzing 1990; Olatunji & Nengim 1980, Leroux 2011, Idris & Collings 2014) e, por essa 

região reter água à semelhança do velame, ela tem sido chamada "pseudovelame" 

(Porembski & Barthlott 1988). Os idioblastos ocorrem principalmente nas camadas mais 

externas do córtex ou na região ventral da raiz quando em contato com o substrato. 

Notamos que seus espessamentos podem ser helicoidais, anastomosados ou em faixas e 

apresentar padrões de distribuição. Apesar da sua importância como caráter auxiliar na 

delimitação de táxons, não incluímos os padrões de espessamento parietal das células do 

córtex na descrição das raízes estudadas, pois são de difícil visualização em secções finas. 

 

Endoderme: Em todas as espécies, a endoderme (camada mais interna do córtex) é 

uniestratificada e formada por células com extenso gradiente de espessamentos parietais, 

fato que torna difícil identificar com precisão o tipo de espessamento, exceto por aquelas 

espessadas em “O”. O espessamento das paredes celulares da endoderme é influenciado 

pelo regime hídrico e pela idade do órgão. Do mesmo modo que para a exoderme, o 

tamanho, a forma e a proporção entre as dimensões anticlinal e periclinal das células 

parecem ser característicos, evidente entre gêneros da Afinidade Restrepia (Fig. 3J,M,Q) e 

Afinidade Pleurothallis (Fig. 9G-N) por exemplo, embora investigações em micromorfometria 

sejam recomendadas para confirmar com precisão essa observação. 

 

Cilindro vascular: Como nas raízes de outras orquídeas (Porembski & Barthlott 1988, 

Pridgeon 1982, Pridgeon 1983, Pridgeon et al. 1983, Benzing 1990, Dressler 1993, Kauff et 

al. 2000), o cilindro vascular é delimitado externamente por um periciclo uni ou 

biestratificado e preenchido internamente pelo tecido vascular e por uma medula. Nas raízes 

de Acianthera (Afinidade Acianthera), Barbosella (Afinidade Restrepia), Masdevallia 

(Afinidade Masdevallia), Octomeria (Afinidade Octomeria) e Stelis (Afinidade Pleurothallis), 

com muitos polos de protoxilema, o periciclo frequentemente aparece biestratificado. O 

número de polos de protoxilema varia dentro dos gêneros, sendo que um alto número de 

polos aparece principalmente nos grupos mais basais como Afinidade Octomeria, Restrepia 

e Acianthera. Notamos que o número de elementos nos cordões de floema podem ser 

distintos e caracterizar gêneros com floema desenvolvido como Masdevallia e Dracula 

(Afinidade Masdevallia) (Fig. 6J-K) ou reduzido, como em Acianthera (Afinidade Acianthera) 

(Fig. 4F-G,I-J), e Pabstiella (Afinidade Pleurothallis) (Fig. 9G-J). 

 

Medula: Raiz com medula parenquimática aparece apenas em Barbosella cucullata 

(Afinidade Restrepia) e em gêneros basais como Octomeria (Afinidade Octomeria), 

Myoxanthus (Afinidade Restrepia), Echinosepala (Afinidade Restrepia) e Acianthera 



55 

(Afinidade Acianthera), concordando com Pridgeon (1982). Esse caráter, geralmente, 

encontra-se associado ao alto número de arcos de protoxilema (Tab. 3, Fig. 22). Ao 

contrário do descrito para outros grupos de orquídeas, os estudos com Pleurothallidinae não 

mostram e nem discutem com detalhes as características do cilindro vascular e da medula. 

 

Tendências anatômicas: No dendrograma da Figura 19 observa-se que caracteres 

radiculares, em orquídeas, mostram uma tendência de evolução paralela (Pridgeon 1982), já 

que muitos táxons não filogeneticamente correlacionados podem estar colocados nos 

mesmos ramos. As análises fenéticas não apontam uma direção evolutiva, mas sim a 

semelhança morfológica entre os táxons, demonstrando graficamente a utilidade taxonômica 

dos marcadores anatômicos na análise de PCA (Fig. 17), através da topografia e da 

resolução dos ramos na árvore (Fig. 18). Mesmo com pouco suporte, a topologia do 

dendrograma mostra que a morfologia radicular de espécies pertencentes à mesma 

Afinidade é bastante semelhante, evidente na separação dos táxons basais e derivadas em 

dois grandes grupos, ajudando a indicar o posicionamento de espécies insertas, como 

Madisonia kerrii na Afinidade Octomeria e Acronia na Afinidade Restrepia. O fato das raízes 

de diferentes espécies de Barbosella (Afinidade Restrepia) possuírem estrutura bastante 

semelhantes corrobora o isolamento desse gênero em árvores filogenéticas. Dentro da 

Afinidade Restrepia, os gêneros Echinosepala, Myoxanthus e Restrepia formam um grupo 

coeso pela ocorrência de um cilindro vascular amplo e uma medula parenquimática. As 

diferenças observadas na estrutura das raízes das espécies de Phloeophila (Afinidade 

Phloeophilla) confirma o polifiletismo deste gênero, com P. nummularia, espécie endêmica 

brasileira, possuindo raízes bastante semelhantes às de Acianthera (Afinidade Acianthera), 

e P. pleurothallopsis, andina, possuindo complexo velame-exoderme semelhante à 

Porroglossum e tilossomos à Dracula (Afinidade Masdevallia). Anathallis spiculifera 

(Afinidade Restrepia) merece atenção, já que suas raízes diferem das encontradas em 

outras espécies do gênero, sendo mais semelhantes às raízes da Afinidade Octomeria, 

especialmente quanto ao velame com três camadas e presença de exoderme com células 

de paredes espessadas em “∩”. A presença de exoderme em “∩” separa as duas espécies 

incluídas na seção Pleurobotryae, Acianthera glumace e A. ocreata (Afinidade Acianthera), 

das outras espécies do gênero, concordando com Almeida, Smidt & Amano (2019). Nossos 

resultados confirmam duas camadas de velame para o tipo Pleurothallis de Porembski & 

Barthlott (1988), uma vez que mais da metade das espécies observadas possuem velame 

com duas camadas de células e apontam essa característica como uma plesiomorfia para a 

subtribo Pleurothallidinae. Parece haver uma tendência de especialização quando se 

considera o tipo de espessamento parietal encontrado nas células da exoderme: nos grupos 

basais, como na Afinidade Octomeria, Acianthera e Restrepia, a exoderme é formada por 
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células de paredes espessadas, embora em alguns gêneros da Afinidade Restrepia as 

paredes das células da exoderme apareçam delgadas num evento apomórfico 

compartilhado por clados mais derivados como Afinidade Specklinia e Pleurothallis. A 

presença de medula parenquimática pode ser considerada uma simplesiomorfia, já que 

aparece de forma pontual e restrita. O aumento no suporte em Acianthera, a separação de 

espécies de Barbosella e a realocação de Phloeophila na árvore filogenética de evidência 

total indica/corrobora a usabilidade dos caracteres anatômicos da raiz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostra resultados inéditos para a anatomia radicular em 

Pleurothallidinae, com mais de 100 imagens que comprovam as descrições morfológicas e é 

o primeiro a apresentar um modelo de especialização para os caracteres radiculares e a 

organografia do complexo velame-exoderme para essa subtribo. De modo geral, há poucos 

estudos descritivos ou comparativos sobre a estrutura da raiz de representantes da subtribo 

Pleurothallidinae, especialmente se comparado com os disponíveis para outros grupos de 

orquídeas, fato que confere grande importância as descrições e aos resultados inéditos 

apresentados neste trabalho. Considerando que atualmente cerca de 5100 espécies 

encontram-se incluídas na subtribo, o reduzido número de espécies estudadas neste 

trabalho torna difícil realizar uma caracterização morfológica adequada, entretanto 

reconhecemos uma única sinapomorfia na exoderme de Barbosella e notamos que, do 

ponto de vista taxonômico e evolutivo, as apomorfinas encontradas na raiz são bastante 

informativas, principalmente para grupos muito grandes como Pleurothallidinae. Tivemos 

dificuldade em identificar os tipos de tilossomos, especialmente se considerarmos a 

existência de tipos intermediários aos descritos, mas contribuímos sobretudo mostrando 

inúmeras morfologias e tilossomos de espécies nunca analisadas. Pelo fato de muitas 

Pleurothallidinae serem espécies raras e de grande cobiça horticultural, reafirmamos a 

importância ecológica na manutenção de coleções vivas como banco genético, e também de 

coleções líquidas, uma vez que o processo de herborização danifica os tecidos 

parenquimáticos, levando a perda de informações anatômicas importantes que esses 

tecidos possuem. Para completar a evolução dos caracteres radiculares, encorajamos novos 

trabalhos descritivos para testar grupos menores como seções ou gêneros específicos, 

principalmente aqueles com muitas espécies como Lepanthes, Stelis, Masdevallia, 

Acianthera e Octomeria, aqueles mais basais como Atopoglossum e Brachionidium, aqueles 

monoespecíficos, ou ainda os gêneros irmãos de Pleurothallidinae: Dilomilis, Neocogniauxia, 

Tomzanonia e Arpophyllum 

Talvez pela alta taxa de diversificação que essas plantas apresentam, concluímos que 

as características anatômicas da raiz em Pleurothallidinae são homoplásicas, entretanto as 

apomorfias encontradas são muito mais informativas do que as sinapomorfias, podendo 

ainda ser possível reconhecer direção evolutiva em alguns caracteres quando somados aos 

dados filogenéticos. As características do complexo velame-exoderme, do córtex e do 

cilindro vascular, mostradas no organograma, nas imagens e tabela, exibem muito mais 

variação do que os dados publicados apresentam, e a combinação da ocorrência entre eles 

ainda é útil para reconhecer com grande assertividade ao menos o gênero de um morfotipo 

sem identificação. 
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FIGURAS 

 

Fig. 1. Aspectos gerais macro (A-B) e micromorfológicos (C-I) das raízes de Pleurothallidinae. A: 

Raízes adventícias longas, finas e clorofiladas de Acianthera saundersiana. B: Zona meristemática 

(zm), zona de alongamento (za) e zona de diferenciação (zd) no ápice radicular de Anathallis 

sclerophylla. C: Raiz dorsiventral de Barbosella cogniauxiana com redução do velame e aparecimento 

de pelos radiculares na porção ventral. D: Detalhe dos pelos radiculares no epivelame de Dryadella 

aviceps. E: Cloroplastos e amiloplastos no parênquima cortical de Myoxanthus punctatus. F: Ráfides 

no parênquima cortical de Myoxanthus parvilabius. G: Idioblastos traqueoidais na camada interna do 

parênquima cortical de Restrepia aspasicensis. H: Pélotons endofíticos no parênquima cortical e hifas 

(hi) no velame de Octomeria concolor. I: Morfologia radicular interna de Masdevallia striatella com as 

regiões do velame (v), córtex com exoderme (exd), parênquima cortical (co), endoderme (e), cilindro 

vascular com periciclo (p), arcos de protoxilema (px) exarco intercalado por feixes de floema (ph) 

sustentado por fibras e medula (pi). Scale bars: 1cm(A-B), 100µm(C), 25µm(D-I).
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Fig. 2. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Octomeria mostrando padrões 

morfológicos do complexo velame-exoderme (A-H), do parênquima cortical (I-L) e do cilindro vascular 

(M-P). A: Octomeria concolor. B,N: Octomeria warmingii (Kedrovski, 2014). C: Octomeria diaphana 

(Kedrovski, 2014). D: Octomeria oxichela (Kedrovski, 2014). E: Octomeria grandifolia (Kedrovski, 

2014). F,K,O: Sansonia bradei. G: Sansonia sp. H,L,P: Sansonia vandenbergii. I: Octomeria 

crassifolia (Kedrovski, 2014). J: Octomeria tricolor (Kedrovski, 2014). M: Octomeria linearifolia 

(Kedrovski, 2014). exo: exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 50µm(A-K,M-P), 100µm(L). 
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Fig. 3. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Restrepia mostrando padrões 

morfológicos do complexo velame-exoderme (A-D), do parênquima cortical (E-H) e do cilindro 

vascular (I-K). A: Barbosella australis. B,J,R: Dresslerella caesariata. C,K: Echinosepala shuarii. 

D,L,P: Echinosepala aspasicensis (Kedrovski, 2014). E: Myoxanthus punctatus (Kedrovski, 2014). F: 

Myoxanthus exasperatus. G: Pleurothallopsis nemorosa. H: Restrepia brachipus. I: Barbosella 

cogniauxiana. J: Dresslerella caesariata. M,Q: Myoxanthus parvilabius (Kedrovski, 2014). N: 

Restrepia aspasicensis. O: Barbosella cucullata. exo: exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 

20µm(A), 25µm(B-H), 50µm(I-R) 
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Fig. 4. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Acianthera mostrando padrões 

morfológicos do complexo velame-exoderme (A-D), do parênquima cortical (E-H) e do cilindro 

vascular (I-K). A: Acianthera glumacea. B: Acianthera strupifolia. C,J: Acianthera recurva. D,H,K: 

Kraenzlinella lappago. E,I: Acianthera ochreata. F: Acianthera glanduligera. G: Acianthera crinita. H: 

Kraenzlinella lappago. exo: exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 25µm (A-C), 50µm(D-G,J-

K), 100µm(H-I). 
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Fig. 5. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Lepanthes mostrando padrões 

morfológicos do complexo velame-exoderme (A-H), do parênquima cortical (I-M) e do cilindro vascular 

(N-O). A: Anathallis liparanges. B: Anathallis petropolitana. C,J: Lepanthes calodictyon. D,K: 

Lepanthopsis floripecten. E,L,O: Lepanthopsis ubangii. F,P: Trichosalpinx arbuscula. G: Trichosalpinx 

sp.. H: Zootrophion griffin. I: Anathallis spiculifera. M: Zootrophion dodsonii. N: Anathallis obovata. Q: 

Zootrophion dayanum. exo: exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 25µm(A-H,O-P), 50µm(I-

N,Q). 
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Fig. 6. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Masdevallia mostrando 

padrões morfológicos do complexo velame-exoderme (A-E), do parênquima cortical (F-I) e do cilindro 

vascular (J-L). A: Dracula bella B,J: Masdevallia infracta. C: Masdevallia pteroglossa. D,L: 

Porroglossum amethystium. E: Trisetella triglochin. F, K: Dracula mopsus. G: Masdevallia striatella. 

H: Porroglossum dalstroemii. I: Porroglossum muscosum. exo: exoderme, pc: célula de passagem. 

Scale bars: 25µm(A-E), 50µm(F-L). 
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Fig. 7. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Phloeophila mostrando 

padrões morfológicos do complexo velame-exoderme (A-B), do parênquima cortical (C-D) e do 

cilindro vascular (E-F). A,C,E: Phloeophila nummularia. B,D,F: Phloeophila pleurothallopsis. exo: 

exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 50µm(A-F). 
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Fig. 8. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Specklinia mostrando padrões 

morfológicos do complexo velame-exoderme (A-E), do parênquima cortical (F-J) e do cilindro vascular 

(K-O). A: Andinia dielsii. B: Dryadella aviceps. C: Platystele muscicola. D,N: Scaphosepalum 

microdactylum. E: Specklinia subpicta. F,K: Andinia schizopogon. G: Dryadella atalaiensis. H: 

Platystele stellaris. I: Scaphosepalum bicristatum. J: Specklinia grobyi. L: Dryadella edwallii. M: 

Platystele misera. O: Specklinia puntactifolia. exo: exoderme, pc: célula de passagem. Scale bars: 

25µm(A-E), 50µm(F-J,L-O), 100µm(K). 
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Fig. 9. Secções transversais de raízes de representantes da Afinidade Pleurothallis mostrando 

padrões morfológicos do complexo velame-exoderme (A-F), do parênquima cortical e cilindro vascular 

(G-N). A,H: Pabstiella carinifera. B,J: Pabstiella sordida. C,I: Pabstiella punctatifolia. D: Stelis 

intermedia. E: Stelis papaquerensis. F,N: Acronia culpameae. G: Pabstiella hypnicola. K: Stelis 

aprica. L: Stelis palmeiraensis (Kedrovski, 2014). M: Stelis peliochyla. exo: exoderme, pc: célula de 

passagem. Scale bars: 25µm(A-F), 50µm(G-M). 
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Fig. 10. Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura. A-C, G-I: Secções transversais. D-F, J-L: 

Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Madisonia kerrii. B,E: 

Sansonia bradei. C,F: Sansonia vandenbergii. G,J: Dresslerella caesariata. H,K: Barbosella australis. 

I,L: Echinosepala shuarii. Scale bars: 10µm(D-F, J-L) 25µm(A-C, G-I).   
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Fig. 11. Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C, G-I: Secções transversais. 

D-F, J-L: Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Echinosepala 

uncinata. B,E: Restrepia brachypus. C,F: Kraenzlinella lappago. G,J: Zootrophion dayanum. H,K: 

Zootrophion dodsonii. I,L: Anathallis spiculifera. Scale bars: 50µm(A-L).   
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Fig. 12 Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C, G-I: Secções transversais. 

D-F, J-L: Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Lepanthopsis 

floripecten. B,E: Lepanthopsis ubangii. C,F: Lepanthes calodictyon. G,J: Dracula mopsus. H,K: 

Porroglossum amethystinum. I,L: Porroglossum dalstroemii. Scale bars: 25µm(D), 50µm(A-C,E-L).   
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Fig. 13 Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C, G-I: Secções transversais. 

D-F, J-L: Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Porroglossum 

muscosum. B,E: Phloeophila Pleurothallopsis. C,F: Andinia pendens. G,J: Andinia schizopogon. H,K: 

Dryadella edwallii. I,L: Specklinia subpicta. Scale bars: 25µm(L), 50µm(A-K).   
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Fig. 14 Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C, G-I: Secções transversais. 

D-F, J-L: Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Scaphosepalum 

bicristatum. B,E: Scaphosepalum microdactylum. C,F: Scaphosepalum rapax. G,J: Platystele misera. 

H,K: Platystele muscicola. I,L: Platystele stellaris. Scale bars: 50µm(A-L).   
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Fig. 15 Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C, G-I: Secções transversais. 

D-F, J-L: Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Acronia culpameae. 

B,E: Acronia pyelophera. C,F: Stelis argentata. G,J: Stelis deregularis. H,K: Stelis intermedia. I,L: 

Stelis papaquerensis. Scale bars: 25µm(F,K-L), 50µm(A-E,G-J).   
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Fig. 16 Secções de raízes de espécies de Pleurothallidinae mostrando o complexo velame-exoderme 

e tilossomos, em microscopia eletrônica de varredura (Continuação). A-C: Secções transversais. D-F: 

Secções tangenciais da parede periclinal interna do endovelame. A,D: Stelis sp. B,E: Pabstiella 

carinifera. C,F: Pabstiella sordida. Scale bars: 25µm(A,E-F), 50µm(B-D). 

Fig.2. Organografia do complexo velame-exoderme nos gêneros de Pleurothallidinae.  
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Fig. 17. Análise de componentes principais dos táxons em função dos caracteres morfológicos 

encontrados nas raízes de Pleurothallidinae. A-B: Representação bidimensional nos quadrantes 

mostrando maiores vetores morfológicos (A) e distribuição das espécies no espaço amostral (B). 

2: velame biestratificado; 3: velame com três camadas; c3to4: parênquima cortical com três a quatro camadas; 

c6to8: parênquima cortical com seis a oito camadas; hetero: parênquima cortical heterogêneo; homo: 

parênquima cortical homogêneo; n: exoderme espessada em “∩”; O: exoderme espessada em “O”; P1: periciclo 

uniestratificado; P2: presença de periciclo biestratificado; par: medula parenquimática; px3to5: três a cinco arcos 

de protoxilema; px6to8: seis a oito arcos de protoxilema. px9+: nove ou mais arcos de protoxilema; scl: medula 

esclerificada; thin: exoderme fina; tilo: presença de tilossomo.    
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Fig. 18. Dendrograma gerado pela Análise de Cluster mostrando a similaridade morfológica pelo 

índice de Jaccard entre as espécies da subtribo Pleurothallidinae, incluindo todos os táxons 

analisados e caracteres anatômicos da raiz.  
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Fig. 19. Árvores filogenéticas de Máxima Parcimônia com base no consenso estrito dos caracteres 

genéticos da região ITS (A), e evidência total (B) das espécies de Pleurothallidinae.  
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Fig. 20. Evolução dos caracteres do complexo velame-exoderme nas espécies de Pleurothallidinae.   
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Fig. 21. Evolução dos caracteres do córtex nas espécies de Pleurothallidinae.  
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Fig. 22. Evolução dos caracteres do cilindro vascular nas espécies de Pleurothallidinae.  
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Fig. 23. Reconstrução de caracteres morfológicos da subtribo Pleurothallidinae. Círculos vazios 

representam homoplasias e círculos preenchidos sinapomorfias. Números superiores: caractere, 

números inferiores: estado do caractere (Apêndice 2). 
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Fig. 24. Organograma dos padrões morfológicos do complexo velame-exoderme encontrados nos gêneros da subtribo 

Pleurothallidinae organizados evolutivamente segundo Karremans (2016). Escala de cinza ao preto indica gradiente de 

lignificação. 1. Sansonia vandenberguii; 2. Sansonia bradei; 3. Madisonia; 4. Octomeria; 5. Dresslerella; 6. Myoxanthus; 

7. Echinosepala; 8. Barbosella; 9. Restrepia; 10. Pleurothallopsis; 11. Acianthera; 12. Kraenzlinella; 13. Zootrophion; 14. 

Trichosalpinx; 15. Anathallis; 16. Lepanthopsis; 17. Lepanthes; 18. Trisetella; 19. Dracula; 20. Porroglossum; 21. 

Masdevallia; 22. Andinia; 23. Dryadella; 24. Specklinia; 25. Scaphosepalum; 26. Platystele; 27. Stelis; 28. Pabstiella; 29. 

Acronia.  
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TABELAS 

Tabela 2. Resumo da ocorrência dos caracteres radiculares na subtribo Pleurothallidinae 

 Velame    

Táxon Camadas Característicasa Tilossomob Exodermec Medulad 

Acianthera 2 U, anast - O, ∩ par/scl 
Acronia 3  + O scl 
Anathallis 2,3 U, anast, retic + thin, ∩ scl 
Andinia 2,3 U + thin, ∩ scl 
Barbosella 3 perfo + U par/scl 
Dracula 5 U, anast + thin scl 
Dresslerella 2 U, anast + O, ∩ scl 
Dryadella 2 U, ∩ + thin scl 
Echinosepala 4/3 O, anast. perfo + thin, O par 
Kraenzlinella 2 U, anast + thin scl 
Lepanthes 1  + thin scl 
Lepanthopsis 2 O, U + thin, ∩ scl 
Madisonia 2  + ∩ scl 
Masdevallia 2,4,5 anast, helic, perfo + thin scl 
Myoxanthus 2 U + thin par 
Octomeria 2 perfo, retic - ∩ scl 
Pabstiella 2 anast, perfo,retic + thin scl 
Phloeophila 2 U -, + thin,O scl 
Platystele 2 U + thin scl 
Pleurothallopsis 2 retic, helic + ∩ scl 
Porroglossum 2 anast + thin scl 
Restrepia 2,3 anast + O scl 
Sansonia 2,4 anast, perfo + ∩ par/scl 
Scaphosepalum 2,3 U + thin scl 
Specklinia 2 U + thin scl 
Stelis 2 helic, perfo, retic + O, thin scl 
Trichosalpinx 2 U,O + thin scl 
Trisetella 2 U, anast + thin scl 
Zootrophion 2 U, anast, helic + thin par/scl 

a Todas as paredes igualmente espessadas (O), paredes periclinal interna e anticlinais 
espessadas (U), anastomosado (anast), helicoidal (helic), perforado (perfo), reticulado (retic) 
b Presente (+), ausente (-) 
c Todas as paredes igualmente espessadas com lignina (O), paredes periclinal interna e anticlinais 
espessadas (U), paredes periclinal externa e anticlinais espessadas com lignina (∩), paredes finas 
com lamela de suberina (thin) 
d Esclerificada (esc), Parenquimática (par) 
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Tabela 3. Ocorrência dos caracteres radiculares em espécies de Pleurothallidinae. Epv: epivelame, Edv: endovelame, Tilo: tilossomos, Exo: exoderme, Endo: 

endoderme, P: número de camadas do periciclo, Px: números de arcos de protoxilema, anast: anastomosado, helic: helicoidal, perfo: perforado, retic: reticulado, ∩: 

paredes anticlinais e periclinal externa espessadas, O: paredes periclinais e anticlinais igualmente espessadas, U: paredes anticlinais e periclinal interna 

espessadas, homo: homogêneo, hetero: heterogêneo, esc: esclerificado, par: parenquimático, +: presente, -: ausente. 

   Velame  Córtex  Cilindro Vascular 

    Característica           

Voucher Táxon  Camadas Epv Edv Tilo  Exo Camadas Tipo Endo  P Px Pith 

UFPR Acianthera crinita  2 U/anas  -  O 5 to 6 hetero O  1 7 scl 
IBT13608 Acianthera glanduligera  2 U  -  O 3 to 4 hetero O  1 7 scl 

UFPR Acianthera glumacea  2 U  -  ∩ 4 to 5 hetero O  1 9 to 10 scl 
UFPR Acianthera karlii  2 U  -  O 5 to 6 hetero O  2 7 to 8 scl 
UFPR Acianthera ochreata  2 U  -  ∩ 6 to 7 homo O  2 13 to 14 scl 

IBT3687 Acianthera recurva  2 U perfo -  O 5 to 6 hetero O  1 10 to 11 par 
UFPR Acianthera sonderiana  2 U  -  O 3 to 4 hetero O  1 6 to 7 scl 

IBT17295 Acianthera sonderiana  2 U  -  O 3 to 4 hetero O  1 6 to 7 scl 
IBT16528 Acianthera strupifolia  2 U  -  O 5 to 6 hetero O  2 10 to 11 scl 
ECU18 Acronia culpameae  3   +  O 3 to 4 hetero O  1 6 scl 
ECU22 Acronia pyelophera  3   +  O 3 to 4 hetero O  1 6 scl 
UFPR Anathallis liparanges  2 U  +  thin 3 to 4 hetero O  1 6 scl 

IBT4808 Anathallis spiculifera  3 anast retic +  ∩ 4 to 5 hetero O  1 5 scl 
ECU7 Andinia dielsii  2 U  +  thin 5 to 6 homo O  1 5 scl 

ECU30 Andinia pendens  2 U  +  thin 3 to 5 hetero O  1 4 to 5 scl 
ECU21 Andinia schizopogon  3 U  +  thin 6 to 8 homo O  2 12 scl 

UNESP-001 Barbosella australis  3 perfo perfo +  U 4 to 5 hetero O  1 7 scl 
UNESP-002 Barbosella cogniauxiana  3 perfo perfo +  U 4 to 5 hetero O  1 5 scl 

UFPR Barbosella cucullata  3 perfo perfo +  U 6 to 7 homo O  2 10 par 
UFPR Barbosella gardneri  3 perfo perfo +  U 5 to 6 homo O  1 8 scl 

UNESP-003 Barbosella gardneri  3 perfo perfo +  U 5 to 6 homo O  1 9 scl 
UNESP-004 Dracula bella  5 U anast +  thin 6 to 9 homo O  1 8 scl 
UNESP-005 Dracula mopsus  5 U anast +  thin 8 to 9 homo O  1 6 scl 

ECU26 Dresslerella caesariata  2 anast  +  O 3 to 4 hetero O  1 7 to 8 scl 
ECU10 Dresslerella lasiocampa  2 U  +  ∩ 4 to 6 hetero O  1 7 to 8 scl 
UFPR Dryadella atalaiensis  2 U  +  thin 5 homo O  1 6 scl 

UNESP-007 Dryadella aviceps  2 U  +  thin 5 homo O  1 4 to 5 scl 
UNESP-006 Dryadella edwallii  2 U  +  thin 5 homo O  1 4 to 5 scl 

IBT5712 Dryadella lilliputiana  2 U  +  thin 3 to 4 homo O  1 5 scl 
ECU2 Dryadella simula  2 U ∩ +  thin 4 to 5 homo O  1 4 to 5 scl 
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   Velame  Córtex  Cilindro Vascular 

    Característica           

Voucher Táxon  Camadas Epv Edv Tilo  Exo Camadas Tipo Endo  P Px Pith 

UFPR Dryadella sp.  2 U  +  thin 4 to 5 homo O  1 4 to 5 scl 
ECU19 Echinosepala shuarii  4 O +  thin 7 to 8 hetero O  2 10 to 11 par 
ECU23 Echinosepala uncinata  3 anast perfo +  O 5 to 8 hetero O  1 7 par 
ECU28 Kraenzlinella lappago  2 U/anast  +  thin 6 to 7 hetero O  1 7 to 9 scl 
ECU12 Lepanthes calodictyon  1   +  thin 3 to 4 hetero O  1 3 scl 

UNESP-008 Lepanthopsis floripecten  2   +  ∩ 3 hetero O  1 5 scl 
ECU11 Lepanthopsis ubangii  2 U/O  +  thin 3 to 4 hetero O  1 3 to 5 scl 

IBT17105 Masdevallia infracta  5 anast/perfo +  thin 6 to 8 homo O  1 10 scl 
UFPR Masdevallia norae  4 perfo perfo +  thin 5 to 6 homo O  2 5 to 7 scl 
UFPR Masdevallia pteroglossa  2 helic anast -  thin 5 to 6 homo O  1 6 scl 

 Madisonia kerrii  2   +  ∩ 4 to 5 hetero O  1 6 scl 
IBT15742 Myoxanthus exasperatus  2 U  +  thin 4 to 5 hetero O  2 15 to 16 par 

UNESP-009 Octomeria concolor  2   -  ∩ 4 to 5 hetero O  1 11 scl 
UNESP-010 Octomeria fialhoensis  2   -  ∩ 4 to 5 hetero O  1 7 to 8 scl 

UFPR Octomeria grandiflora  2 perfo retic -  O/∩ 5 to 6 hetero O  2 12 to 13 scl 
UFPR Pabstiella bacillaris  2 anast anast +  thin 3 to 4 hetero O  1 5 scl 
UFPR Pabstiella carinifera  2 retic retic +  thin 3 to 4 hetero O  1 5 scl 

IBT15705 Pabstiella fusca  2   +  thin 3 to 4 hetero O  1 4 to 5 scl 
UFPR Pabstiella sordida  2 O/anast perfo +  thin 3 to 4 hetero O  1 6 scl 

UNESP-011 Phloeophila nummularia  2 U  -  O 7 to 8 hetero O  1 8 to 9 scl 
ECU14 Phloeophila pleurothallopsis  2 U  +  thin 3 to 4 hetero O  1 5 to 6 scl 
ECU31 Platystele misera  2 U  +  thin 3 to 4 homo O  1 3 scl 
ECU25 Platystele muscicola  2 U  +  thin 4 to 5 homo O  1 5 scl 
ECU32 Platystele stellaris  2 U  +  thin 5 to 6 homo O  1 6 scl 

IBT17352 Pleurothallopsis nemorosa  2 retic helic +  ∩ 3 to 4 hetero O  1 6 to 7 scl 
ECU17 Porroglossum amethystinum  2   +  thin 6 to 8 homo O  1 7 scl 
ECU24 Porroglossum dalstroemii  2   +  thin 7 homo O  1 7 scl 
ECU15 Porroglossum muscosum  2 anast  +  thin 6 to 8 homo O  1 7 to 8 scl 

UNESP-012 Restrepia aspasicensis  2to3  anast +  ∩ 4 to 5 hetero O  1 6 scl 
UNESP-013 Restrepia brachypus  3 retic anast +  ∩ 5 to 7 hetero O  1 9 to 11 scl 

IBt15809 Sansonia bradei  2   +  ∩ 6 to 7 hetero O  1 5 to 6 scl 
 Sansonia vandenbergii  4 anast perfo +  ∩ 8 to 10 hetero O  1 8 to 9 par 

ECU20 Scaphosepalum bicristatum  3 U  +  thin 4 to 5 hetero O  1 7 scl 
ECU16 Scaphosepalum microdactylum  2 U  +  thin 4 to 5 hetero O  1 5 scl 
ECU13 Scaphosepalum rapax  2 U  +  thin 4 to 5 hetero O  1 7 scl 
IBT4686 Specklinia grobyi  2 U  +  thin 3 hetero O  1 5 scl 
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UFPR Specklinia subpicta  2 U  +  thin 4 to 5 homo O  1 5 scl 
UNESP-015 Stelis argentata  2   +  thin 3 to 4 hetero O  2 7 scl 
UNESP-017 Stelis deregularis  2 retic helic +  thin 3 hetero O  2 6 scl 

UFPR Stelis intermedia  2 retic helic +  O 3 hetero O  1 4 to 5 scl 
UNESP-014 Stelis intermedia  2   +  O 3 hetero O  1 5 scl 
UNESP-016 Stelis papaquerensis  2 perfo helic +  thin 3 hetero O  1 8 scl 

UFPR Stelis pauciflora  2 retic helic +  thin 3 hetero O  1 3 to 6 scl 
ECU9 Trichosalpinx arbuscula  2 U  +  thin 4 to 5 homo O  1 4 to 5 scl 
ECU5 Trichosalpinx berlineri  2 U  +  thin 4 to 5 homo O  1 4 to 5 scl 

IBT16304 Trichosalpinx memor  2 U  +  thin 3 hetero O  1 5 scl 
ECU4 Trisetella regia  2 U/anast  +  thin   O  1 4 to 5 scl 
ECU3 Trisetella triglochin  2 U/anast  +  thin   O  1 4 to 5 scl 

ECU29 Zootrophion dayanum  2 U/anast  +  thin 7 to 8 homo O  2 10 to 11 par 
ECU27 Zootrophion dodsonii  2 U/anast  +  thin 7 to 8 homo O  2 10 to 11 par 
ECU1 Zootrophion griffin  2 U/helic  +  thin 4 to 5 hetero O  1 5 to 6 scl 
ECU6 Zootrophion hirtzii  2   +  thin 4 to 5 hetero O  1 7 to 8 scl 
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APÊNDICES 

Apendice 1. Matriz de presença ou ausência. Caracteres:  

(1) Velame uniestratificado 

(2) Velame biestratificado 

(3) Velame com tres camadas 

(4) Velame com quatro camadas 

(5) Velame com cinco camadas 

(6) Tilossomos 

(7) Exoderme fina 

(8) Exoderme espessada em “O” 

(9) Exoderme espessada em “U” 

(10) Exoderme espessada em “∩” 

(11) Parênquima cortical com 3 a 4 camadas 

(12) Parênquima cortical com 5 a 6 camadas 

(13) Parênquima cortical com 7 a 8 camadas 

(14) Parênquima cortical com 9 ou mais camadas 

(15) Parênquima cortical homogêneo 

(16) Parênquima cortical heterogêneo 

(17) Periciclo uniestratificado 

(18) Periciclo estratificado 

(19) 3 a 5 arcos de protoxilema 

(20) 6 a 8 arcos de protoxilema 

(21) 9 ou mais arcos de protoxilema 

(22) Medula parenquimática 

(23) Medula esclerificada 

Status: (1) Presente, (0) Ausente. 

Táxon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Acianthera crinita 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acianthera glanduligera 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acianthera glumacea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Acianthera karlii 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Acianthera ochreata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Acianthera recurva 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Acianthera sonderiana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acianthera sonderiana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acianthera strupifolia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Acronia culpameae 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acronia pyelophera 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Anathallis liparanges 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Anathallis spiculifera 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Andinia dielsii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Andinia pendens 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Andinia schizopogon 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Barbosella australis 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Barbosella cogniauxiana 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Barbosella cucullata 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Barbosella gardneri 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Barbosella gardneri 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Dracula bella 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
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Táxon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Dracula mopsus 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Dresslerella caesariata 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Dresslerella lasiocampa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Dryadella atalaiensis 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Dryadella aviceps 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Dryadella edwallii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Dryadella lilliputiana 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Dryadella simula 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Dryadella sp. 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Echinosepala shuarii 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Echinosepala uncinata 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Kraenzlinella lappago 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Lepanthes calodictyon 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Lepanthopsis floripecten 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Lepanthopsis ubangii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Masdevallia infracta 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Masdevallia norae 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

Masdevallia pteroglossa 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Madisonia kerrii 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Myoxanthus exasperatus 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Octomeria concolor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Octomeria fialhoensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Octomeria grandiflora 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Pabstiella bacillaris 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Pabstiella carinifera 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Pabstiella fusca 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Pabstiella sordida 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Phloeophila nummularia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Phloeophila 
pleurothallopsis 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Platystele misera 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Platystele muscicola 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Platystele stellaris 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Pleurothallopsis 
nemorosa 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Porroglossum 
amethystinum 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Porroglossum dalstroemii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Porroglossum muscosum 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Restrepia aspasicensis 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Restrepia brachypus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Sansonia bradei 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Sansonia vandenbergii 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Scaphosepalum 
bicristatum 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Scaphosepalum 
microdactylum 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Scaphosepalum rapax 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
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Táxon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Specklinia grobyi 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Specklinia subpicta 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Stelis argentata 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Stelis deregularis 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Stelis intermedia 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Stelis intermedia 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Stelis papaquerensis 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Stelis pauciflora 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Trichosalpinx arbuscula 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Trichosalpinx berlineri 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Trichosalpinx memor 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Trisetella regia 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 1 0 1 0 0 0 1 

Trisetella triglochin 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 1 0 1 0 0 0 1 

Zootrophion dayanum 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Zootrophion dodsonii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Zootrophion griffin 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Zootrophion hirtzii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

 

Apendice 2. Tabela de caracteres multiestado 

1. Camadas do velame: (0) uniestratificada, (1), biestratificada, (2) três camadas, (3) quatro 

camadas, (4) cinco camadas 

2. Exoderme: (0) fina, (1) espessada em “O”, (2) espessada em U, (3) espessada em “∩” 

3. Camadas do córtex: (0) 3 a 4 camadas, (1) 5 a 6 camadas, (2) 7 a 8 camadas, (3) mais que 9 

camadas 

4. Tipo de parênquima cortical: (0) homogêneo, (1) heterogêneo 

5. Periciclo: (0) uniestratificado, (1) biestratificado 

6. Número de arcos de protoxilema: (0) 3 a 5 arcos, (1) 6 a 8 arcos, (2) 9 ou mais arcos 

7. Medula: (0) parenquimática, (1) esclerificada 

 


