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RESUMO

Cactaceae contém entre 1500-1800 espécies que apresentam adaptações morfológicas e
fisiológicas para habitarem ambientes áridos. Seus representantes possuem grande variedade
de tamanhos e formas que constituem diferentes tipos de hábitos. Devido tamanha
diversidade foram escolhidas espécies desta família como objeto de estudo para esta
dissertação. A proposta central deste trabalho foi o estudo do desenvolvimento de Melocactus
ernestii e paucispinus, segundo análises morfo-anatômicas. Para sua execução, coletaram-se
frutos dos indivíduos em campo para posterior germinação de suas sementes. Esse
experimento, além de gerar os indivíduos em diferentes estádios de desenvolvimento para as
análises morfológicas e anatômicas possibilitou a realização de testar a influência da
disponibilidade de água no padrão de germinação. Como resultados, podemos citar que a falta
de água, além de retardar o início da germinação, diminui sensivelmente o número de
sementes germinadas e o período de germinação. Ao analisar o desenvolvimento morfológico
das duas espécies, foram observadas diferenças nas esculturas dos tegumentos das sementes,
como também na quantidade de espinhos produzidos pelas aréolas fatos importantes para a
delimitação das espécies no grupo. Já com as análises anatômicas foi possível observar
modificações do sistema de revestimento como formação das papilas em plântulas e a
presença de cotilédones suculentos. Observou-se no meristema apical caulinar a formação dos
primórdios foliares e a gema axilar denominada aréola que por sua vez produzirá espinhos e
tricomas. No sistema vascular diferentes padrões de espessamentos para as traqueídes (WBT)
foram observados. O sistema radicular apresentou um desenvolvimento, em geral, duas vezes
mais rápido que o caule, característica fundamental para garantir o estabelecimento da
plântula em ambientes xéricos.
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ABSTRACT

The Cactaceae has over 1500 to 1800 species with morphological and physiological
adaptations to live in dry environments. The species in Cactaceae have a great variety of
shapes and sizes, generating different habit types. In base of such diversity this family has been
chosen as the object of this study. The main purpose of this work was to analyze the
development of Melocactus ernestii and M. paucispinus using both anatomy and morphology.
Field collections of fruits were carried and seeds germinated to the studies of development.
Under this experiment, besides from obtaining different growth stages to developmental
analysis, it was possible to test the water influence on seed germination. As the first result, it
has been seen that the lack of water would both delay seed germination and reduce the
number of seeds sprouting. Developmental results shown two main morphological differences:
both species differ in seed sculptures and in the number of spines produced in the areolas,
facts of extreme relevance to delimit species within the genus. In addition, the anatomical
analysis shown that both plants have papillae in their epidermis and seedlings have succulent
cotyledons. The shoot apical meristem give rise to the leaf primordia and axillary buds called
areolas, which produces spines and trichomes. Furthermore, different patterns of wall
thickening were observed in the tracheids of the vascular system. The development of the root
system in general was twice faster than that the stem. Probably, this is one of the key factors
that ease seedling survival in such hostile environments.
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Introdução Geral
O tema central deste trabalho, o desenvolvimento de Melocactus ernestii
e paucispinus, é muito amplo, e por isso trabalhou-se com inúmeros aspectos
da planta, como a morfologia de raiz, caule e folha e a anatomia de raiz e
caule, especialmente do sistema vascular. Com isso em vista, optou-se por
aprofundar cada um desses aspectos nas introduções específicas de cada
capítulo quando forem pertinentes. Assim, na presente introdução geral optouse por fazer um tratado mais geral enfatizando aspectos da planta que, apesar
de não ter sido objeto do estudo, são importantes para a compreensão do
desenvolvimento como um todo.
A família Cactaceae contém de 1500-1800 espécies que apresentam
adaptações morfológicas e fisiológicas à seca sendo um importante elemento
fitogeográfico das regiões árida e semi-árida. A distribuição, ilustrada na Figura
1, é restrita às regiões tropicais e subtropicais, de ocorrência quase que
exclusiva na América, com exceção de representantes dos gêneros Opuntia e
Rhipsalis encontrado na África e Sri Lanka (Gibson 1973; Barthlott 1983;
Barthlott & Hunt 1993; Rojas – Arechiga & Vázquez – Yanes 2000).

Figura 1. Representação da ocorrência de representantes de Cactaceae nas regiões tropicais e
subtropicais (modificado de Heywood 1993).
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O Brasil é considerado importante centro de diversidade de muitas
m
espécies da família (Zappi 1994). Estas estão distribuídas em ecossistemas
como Caatinga, Campos rupestres, Cerrado, Mata Atlântica e Restinga. No
país existem cerca de 160 espécies pertencentes a 32 gêneros, tendo a cadeia
do Espinhaço como centro de
d dispersão e endemismo (Barroso et al. 1978;
Taylor & Zappi 2004). As espécies em Cactaceae possuem exuberante
variedade de tamanhos e formas que por sua vez está parcialmente ligada ao
ambiente onde habitam (Fig. 2). Em função de tamanha diversidade,
pesquisadores
quisadores classificaram-nas
classificaram nas em diferentes tipos de hábitos: arborescente,
arbustivo, globoso, cilíndrico, prostrado ou procumbente, folhoso e epífito
(Gibson 1973; Rojas-Arechiga
Arechiga & Vazquez-Yanes
Vazquez Yanes 2000, Altesor & Ezcurra 2003).

Figura 2. Exemplos
emplos da variedade de hábitos ocorrentes na família Cactaceae. 11 Pereskia sp.
Mill. exemplar de hábito arbóreo; 22 Pilosocereus fulvilanatus subsp. fulvilanatus (Buining &
Brederoo) F. Ritter, representante de hábito colunar; 33 Rhipsalis juengeri Barthlott
Barthl
& N.P.
Taylor, planta de hábito epífito; 44 representante da subfamília Opuntioideae de hábito
procumbente; 5- Melocactus concinnus Buining & Brederoo, indivíduo de hábito globoso.
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Por viver em ambientes em que água não está disponível em
abundância ou periodicamente estas plantas desenvolveram, ao longo dos
anos para garantir sua sobrevivência, uma série de adaptações morfológicas e
fisiológicas para manutenção do turgor de suas células, assim como diminuição
da quantidade de água perdida para o ambiente
ambiente durante a transpiração.
Classificação
Cactaceae é formada basicamente por três subfamílias: Pereskioideae,
Opuntioideae e Cactoideae (Schumann 1898). No entanto recentes evidências
moleculares apontam a existência de uma quarta subfamília Maihuenioide
Maihuenioideae
(Nyffeler 2002). Edwards & Donoghue (2006) exemplificam a possível evolução
para a família correlacionando aspectos morfológicos e fisiológicos (Fig. 3).

Figura 3. Visão geral da evolução dos cactos proposta por Edwards & Donoghue (2006).
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Cactoideae é a maior subfamília de Cactaceae chega a possuir mais de
80% das espécies (Edwards & Donoghue 2006, Ritz et al 2007). Dentre as
nove tribos desta subfamília, Cereeae Salm-Dyck é a que apresenta o maior
centro de diversidade no Brasil, ocorrendo vários gêneros endêmicos no
território nacional (Zappi & Taylor 2004).
Principais Adaptações
A grande diversidade da família é encontrada em duas linhagens,
Opuntioideae e Cactoideae. Muitos representantes destes grupos possuem
características consideradas peculiares de um cacto típico: caules suculentos
com folhas efêmeras ou vestigiais, desenvolvimento de um caule com córtex
fotossintetizante com metabolismo CAM, células do xilema (traqueídes do tipo
WBTs) especializadas para evitar o colapso das células parenquimáticas e
auxiliar o armazenamento de água. Em Opuntioideae, ainda com relação ao
caule, as aréolas (pequenos ramos especializados com redução do
comprimento do internó) produzem espinhos e gloquídeos (Nobel 1978,
Edwards et al. 2005).
Uma das principais adaptações fisiológicas descobertas até o momento
sugere que mudanças no metabolismo fotossintético ocorrem durante o inicio
da ontogênese, independente do hábito (Pereskia, Opuntia, Neobuxbaumia e
Ferocactus). Com exceção de Pereskia as plântulas apresentam metabolismo
do tipo C3 durante o início da ontogenia e após certo tempo desenvolvem o
metabolismo do tipo ácido crassuláceo - CAM (Altesor et al. 1992). Sendo
assim, há possibilidade que o ancestral para a grande parte dos cactos seja
derivado de plantas com metabolismo fotossintético C3 (Edwards & Donoghue
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2006). No metabolismo CAM os estômatos ficam fechados durante o dia, mas
abrem à noite, pois nesta hora a temperatura tende a ser mais baixa, reduzindo
assim as taxas de transpiração durante as trocas gasosas (Conde 1975, Nobel
1978, Gibson 1998).
Estrutura Reprodutiva
Basicamente a flor em Cactaceae possui ovário ínfero imerso em
hipanto receptacular que é circundado pelo pericarpelo – estrutura em forma de
tubo floral derivada a partir da junção entre sépalas, pétalas e a parte inferior
dos estames, externamente é revestida por aréolas e tricomas (Gibson & Nobel
1986). As flores (Fig. 4), como citado acima, podem apresentar-se isoladas,
originadas a partir de uma única aréola caulinar. Já o cefálio é formado pelo
agrupamento de flores formando uma zona reprodutiva que por sua vez é
derivada do meristema apical caulinar. Para algumas espécies o cefálio pode
determinar o fim do crescimento em altura das estruturas vegetativas, desta
forma este tipo de cefálio é classificado como terminal. Este evento pode ser
observado em todas as espécies do gênero Melocactus (L.) Link & Otto.

Flor isolada

Cefálio lateral

Cefálio apical

Cefálio Terminal

Cereus albicaulis

Pilosocereus
densiareolatus

Arrojadoa rhodantha

Melocactus paucispinus

Figura 4. Diversidade de estruturas reprodutivas em Cactaceae.
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A variada especialização dos órgãos reprodutivos estão extremamente
relacionadas com uma ampla gama de síndromes de polinização como
exemplo de agentes polinizadores os insetos (abelhas, borboletas, mariposas,
formigas), beija-flores, morcegos, lagartos, macacos (Zappi & Taylor 2004,
Aona et al. 2006). Esta diversidade de agentes polinizadores, segundo alguns
autores, tem atuado como fator fundamental na promoção da variabilidade
genética dos representantes em Cactaceae (Cota 1993; Pimienta-Barrios & Del
Castillo 2002; Cota-Sánchez & Croutch 2007). Entretanto, ainda são escassos
os dados sobre a biologia da reprodução na família, especula-se que somente
10% dos taxa têm sido investigados, fator que impede a compreensão dos
mecanismos de reprodução na família (Anderson 2001; Cota-Sánchez & Abreu
2007).
Após a polinização inicia-se a formação do fruto e consecutivamente das
sementes em seu interior. Cactaceae exibe frutos carnosos com pericarpo
suculento e de uma grande variedade de formatos, odores e colorações que
variam do branco, amarelo, tons de vermelho e azul (Zappi & Taylor 2004).
Alguns frutos podem apresentar tricomas ou espinhos como estratégias de
defesa contra herbivoria, outros ficam encerrados dentro do cefálio de algumas
espécies até o seu completo desenvolvimento, desta forma o fruto só poderá
ser consumido após o amadurecimento de suas sementes.
A anemocoria corresponde à menor parcela de dispersores em
Cactaceae podemos citar o exemplo de sementes do gênero Pterocactus que
possui suas sementes com alas para que a dispersão seja realizada pelo
vento. A hidrocoria não é muito freqüente sendo encontrada em poucas
espécies como Discocactus bahiensis (Zappi & Taylor 2004). A principal forma
7
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de dispersão de frutos e sementes em Cactaceae ocorre por meio de animais,
sendo assim a zoocoria pode ser dividida em três categorias segundo RojasArechiga & Vazquez-Yanes 2000:
1. Endozoocoria: espécies de cactos que produzem cactos carnosos com
frutos de cores brilhantes, este mecanismo encoraja o consumo dos
frutos por animais frugívoros como pássaros, pequenos mamíferos,
répteis e morcegos.
2. Sinzoocoria: este provavelmente é um comum modo de dispersão das
sementes. As formigas são os principais vetores, assim como outros
insetos. As sementes dispersas por formigas possuem outras vantagens
para a planta, pois as formigas cuidam das sementes, protegendo-as da
herbivoria. Alguns gêneros possuem este tipo de dispersão, são eles
Strombocactus, Aztekium, Opuntia e Parodia. As sementes de
Blossfeldia liliputana possuem um arilo com tricomas que provavelmente
aparenta ser uma adaptação para facilitar a dispersão por formigas
(Bartholott & Porembski,1996).
3. Epizoocoria: Sementes são transportadas passivamente por animais
para outros locais.
No ambiente árido os frutos de Cactaceae, por sua diversidade de
recursos,

atraem somente a atenção dos seus

respectivos agentes

dispersores. Muitas outras espécies frugívoras, que em geral não dispersam os
frutos, podem danificar a estrutura da semente. O perigo do consumo das
sementes por estes frugívoros é variável, por exemplo há formigas que não
matam o embrião, somente retiram restos do funículo ou mucilagem aderidos à
testa. No entanto alguns roedores destroem completamente as sementes,
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assim como alguns pássaros as destroem quando ingerem o fruto, em outros a
semente passa intacta pelo trato digestivo, que acaba quebrando a dormência
da semente que será eliminada nas fezes pronta para germinar. Algumas
sementes são armazenadas no banco de sementes (Rojas-Arechiga &
Vazquez-Yanes 2000).
Cerca de 2% das espécies de Cactaceae apresentam viviparidade
verdadeira caracterizada pela germinação precoce da semente ainda dentro
dos frutos, antes mesmo de ocorrer sua dispersão da planta mãe (Elmqvist &
Cox 1996, Cota-Sánchez 2004, Cota-Sánchez & Abreu 2007). Os outros 98%
dos representantes da família dispersarão frutos e sementes em busca da
perpetuação das espécies.
Após a dispersão do fruto as sementes que estiverem em locais
adequados iniciarão o processo de germinação e uma nova vida iniciará com o
desenvolvimento da plântula. As plântulas em Cactaceae possuem grande
variabilidade, principalmente no tamanho dos cotilédones e hipocótilo (Fig. 5).
Em alguns representantes os cotilédones são mais pronunciados como ocorre
com Epiphyllum phyllanthus, já em Pilosocereus fulvilanatus e Melocactus
bahiensis os cotilédones são diminutos e suculentos, possivelmente esta
característica esteja ligada ao tipo de hábito apresentado. A plântula típica de
Cactaceae possui hipocótilo carnoso e freqüentemente apresenta dois
cotilédones pequenos e radícula delgada, este modelo parece não ser
representado na maior parte das espécies epífitas, Opuntioides e Pereskia,
pois estas apresentam plântulas delgadas com pouca suculência e muitas
vezes possuem dois grandes cotilédones. Nas primeiras fases de plântulas,
algumas espécies apresentam folhas, estas podem não ocorrer nos estádios
9
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seguintes, caso que ocorre em espécies de Opuntioideae; em representantes
da subfamília Cactoideae não foram identificadas folhas nas diferentes fases
do desenvolvimento. Já em Pereskioideae as folhas persistem desde a fase de
plântula até a fase adulta (Gibson & Nobel 1986; Rojas–Aréchiga
Rojas Aréchiga & Vázquez–
Vázquez
Yanes 2000).

Figura 5. Exemplo de variabilidade morfológica em plântulas de Cacataceae que apresentam
diferentes hábitos.

Após poucas semanas as
a plântulas se transformam em plantas jovens
ocorrendo o crescimento em altura e largura das partes vegetativas como raíz
e caule.
Estrutura Vegetativa
Com exceção dos
os representantes da subfamília Pereskioideae, todos os
demais representantes apresentam redução significativa da lâmina foliar e em
muitos a condição afila é predominante. Desta forma a fotossíntese será
realizada no tecido cortical do caule freqüentemente suculento (Nobel 1978).
Isso pode explicar a persistência da epiderme em muitos cactos em sua fase

10

Capítulo 1___________________________________________________________________

adulta, pois caso a periderme se instale na região fotossintetizante a absorção
de luz será prejudicada.
Com a ausência de uma periderme para proteção do caule contra
agentes externos, grande parte das espécies desenvolve, logo abaixo da
epiderme, uma estrutura rígida denominada hipoderme colenquimática (Nobel
1978). Segundo Gibson & Nobel (1986) a hipoderme é formada por células de
paredes espessadas, semelhante ao que ocorre nas células do tecido
colenquimático. Cristais usualmente estão presentes na epiderme e hipoderme
e o formato e composição destas inclusões citoplasmáticas, possui alto valor
taxonômico para a delimitação de espécies e ou gêneros na família (Gimeno &
Montserrat 2002, Monje & Baran 2002, Loja-Cornejo & Terrazas 2003).
Ainda é possível observar na morfologia externa caulinar a presença de
aréolas que produzirão espinhos e tricomas que também auxiliarão na proteção
deste caule. As aréolas comumente estão distribuídas seguindo um
determinado padrão nas costelas dos cactos (Buxbaum 1950).
Preston (1900) é um dos primeiros pesquisadores a estudar a
importância do sistema radicular em Cactaceae. Neste trabalho, ele cita que
em cactos o sistema radicular é extenso para absorver a água da superfície,
tendo raízes fortemente protegidas para a penetração no solo.
Anatomicamente, a região cortical caulinar em Cactaceae é muito ampla
geralmente dividida em duas regiões uma formada pelo parênquima do tipo
clorênquima e outro com função de armazenamento de água (Mauseth et al.
1995).
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As traqueídes vasculares “WBTs” registradas na família, são traqueídes
com bandas lignificadas de parede secundária que penetra em direção ao
lúmen da célula para prevenir o colapso da parede (Mauseth et al. 1995). Estas
células foram encontradas pela primeira vez por Schleiden em 1845, ao
observar o xilema de Opuntia, Echinocactus, Mammillaria e Melocactus
denominando essas células de traqueídes, comparando-as com células
hialinas presentes nas folhas de Sphagnum. Pouco tempo depois, Van
Tieghem (1885) afirmou ter observado o protoplasto e o núcleo no seu interior,
denominando a célula como parenquimatosa. Ganong (1895) descreveu a
célula em Leuchtenbergia, e citou que os elementos em questão assemelhamse as células de transfusão das gimnospermas e provavelmente possuíam
função de armazenar água. Darbishire (1904) notou a presença de células
traqueais imperfuradas no xilema secundário de pequenos cactos, chamando
estas células de traqueídes vasculares.
Boke (1941, 1944) sugere em seu primeiro trabalho que tecido
provascular (procâmbio) daria origem as traqueídes encontradas na região
medular, já em seu segundo estudo sugere que as traqueídes vasculares
próximas a região medular têm origem do meristema fundamental. Bailey
(1960, 1964) e Bailey & Srivastava (1962) acreditam que estas traqueídes
vasculares são derivadas de células fusiformes do xilema primário.
Dentre os padrões de espessamento de parede secundária observadas
nas traqueídes vasculares, Gibson & Nobel (1986) descrevem os padrões
anelares e helicoidais; Carlquist (1975, 1988) sugere o nome “wide-band helix
cells” e, posteriormente Mauseth et al. (1995) sugerem o nome “wide-band
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tracheids” após descrever vários padrões: anelar, helicoidal, dupla-hélice e
anelar-helicoidal.
Como parte de um projeto sobre as traqueides vasculares e suas
implicações nas relações filogenéticas de Cactaceae e Portulacaceae, este
estudo abordará aspectos da germinação e do desenvolvimento morfoanatômicos de duas espécies de Melocactus (Melocactus ernestii e M.
paucispinus) em diferentes estágios ao longo de um ano. Para tanto, coletou-se
frutos em indivíduos ocorrentes no município de Morro do Chapéu (BA). A partir
das sementes coletadas, foram realizados experimentos de germinação,
apresentados e discutidos no capítulo 2.
Os estudos morfológicos e anatômicos do desenvolvimento estão
apresentados, respectivamente, nos capítulos 3 e 4. Essas análises foram
realizadas com indivíduos selecionados aleatoriamente a partir dos seguintes
estágios:
■ embrião;
■ 1 dia;
■ 1 mês (30 dias);
■ 4 meses (120 dias);
■ 8 meses (240 dias);
■ 1 ano (360 dias).
Os dias e meses considerados acima são contados a partir da
germinação da semente. Esses intervalos foram escolhidos arbitrariamente e
caracterizam bem os diferentes estágios do desenvolvimento da planta.
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Germinação de sementes de Melocactus ernestii Vaupel e M. paucispinus
Heimen & R.J. Paul (Cactaceae) sob diferentes potenciais hídricos.

RESUMO
A germinação pode ser considerada um dos momentos mais arriscados
durante a reprodução das plantas vasculares. Dentre os fatores limitantes para
que este fenômeno ocorra à disponibilidade de água para a embebição das
sementes é visto como o principal para a maioria das espécies. Pensando
nisso desenvolveu-se este trabalho utilizando diferentes potenciais hídricos
para irrigar o substrato de sementes de duas espécies de Melocactus, naturais
de ambientes com baixíssima disponibilidade hídrica. Para este experimento
utilizou-se como controle a irrigação do substrato com água, e mais dois
tratamento sendo um com potencial hídrico de -0,5 MPa e o terceiro -1,0MPa.
O maior número de sementes germinadas para ambas as espécies foram
obtidas utilizando o controle (água), seguido pelo tratamento -0,5 no tratamento
de potencial -1,0 não ocorreu germinação. Portanto embora estas espécies
habitem ambientes de baixa disponibilidade hídrica, necessitam de grande
quantidade de água para germinarem quando comparadas com as demais
plantas que comumente germinam em potencial hídrico de até -1,5 MPa.
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INTRODUÇÃO
Os estudos da germinação de sementes vêm sendo utilizados pelos
pesquisadores de diversas áreas da Botânica a fim de fornecer importantes
informações sobre a ontogênese de determinadas estruturas, adaptação ao
habitat, o conceito biológico das estratégias de reprodução das plantas, bem
como o conhecimento dos processos fisiológicos das plantas (Baskin & Baskin
2001).
A germinação pode ser definida como a retomada do crescimento do
embrião a partir de um conjunto de processos fisiológicos, que se inicia com a
embebição da semente e termina com a protusão de uma de suas partes
(Ferreira & Borghetti 2004). Este processo pode ser considerado como um dos
mais arriscados na reprodução das plantas vasculares. Comumente muitas
sementes não germinam, pois antes disso são mortas por herbívoros,
patógenos, como também podem não obter êxito devido às condições
ambientais não serem as ideais (Bregman & Graven 1997).
Certamente as condições ambientais podem determinar o sucesso ou
fracasso na tentativa de estabelecimento das plântulas. Dentre os principais
fatores que atuam diretamente sobre as sementes no momento da germinação,
podemos citar a iluminação, a oxigenação e a disponibilidade de água. A
iluminação é um importante fator para grande parte das espécies,
especialmente as sementes fotoblásticas positivas. O suprimento adequado de
oxigênio também é um fator primordial para a germinação (Labouriau 1983). No
entanto, nenhuma semente é capaz de germinar sem a disponibilidade de água
necessária para a embebição de suas sementes.
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Seguindo esta linha de raciocínio, espécies que vivem em regiões áridas
ou semi-áridas apresentam maior dificuldade para obter água em quantidade
suficiente para desencadear o processo germinativo e manter o crescimento
das plântulas e plantas adultas. Estes ambientes apresentam grandes períodos
de seca intercalados por curtíssimos períodos de chuva. Desta forma, as
plantas que habitam ambientes xéricos devem apresentar estruturas que as
protejam da falta de água e dos falsos indícios de chuva abundante, pois
freqüentemente nessas regiões a chuva é breve e a água rapidamente
absorvida pelo solo (Kigel & Galili 2005). Se alguma semente germinar sob
esta condição certamente morrerá por não possuir a quantidade de água
necessária para todo o processo de germinação e manutenção da futura
plântula.
No entanto, muitas sementes de ambientes xéricos desenvolveram
estruturas para se protegerem de uma germinação prematura, por exemplo,
tegumentos

impermeáveis

que

muitas

vezes

apresentam

substâncias

inibidoras para a germinação (Bregman & Graven 1997). Além dessas
proteções químicas e mecânicas do tegumento, na maioria das sementes
ocorre o fenômeno da dormência em graus variados, onde uma série de picos
de fitohormonios determina a retirada de cerca de 80% da água dos tecidos
embrionários. Este passo é fundamental para a proteção do próprio embrião
que nesta condição estará tolerante a seca (Holdsworth et al. 2001).
Muitas plantas do deserto possuem sementes com tegumentos
produtores de mucilagem, adaptação que propicia um aumento da área de
contato da semente com a água, criando assim uma câmara úmida ao redor da
semente facilitando a germinação dessas. Dentre as espécies que apresentam

22

Capítulo 2___________________________________________________________________

esta

característica

destacam-se

alguns

representantes

de

Cactaceae

distribuídos nos gêneros Gymnoclycium, Echinopsis, Matucana, Parodia,
Pyrhocactus (Grubert 1974; Bregman & Grave 1997).
Poucos são os conhecimentos sobre os aspectos estruturais dos
primeiros estágios da germinação nas sementes dos representantes de
Cactaceae. Mas sabe-se que muitas espécies germinam por um rompimento
irregular da superfície do tegumento da semente em volta da micrópila. Em
outros casos, a ruptura do tegumento da semente, formado por duas ou mais
válvulas, se dá por certo número definido de fendas. Bregman & Bouman
(1983) observaram que uma grande parcela dos representantes de Cactaceae
possui uma estrutura diferenciada denominada opérculo, estrutura responsável
pela abertura dos tegumentos da semente durante o processo de germinação.
O opérculo está presente em uma das extremidades da semente, sendo uma
estrutura circular que abriga os orifícios da micrópila e hilo.
A formação do opérculo em Cactaceae é altamente predeterminada,
podendo ser dividida em: opérculo facultativo – caracterizado por ser frágil,
encontrado geralmente em espécies denominadas “primitivas” como, por
exemplo, sementes de Pereskia; e opérculo verdadeiro – derivado a partir do
opérculo facultativo, possuindo três valvas; mudança que possibilitou um
grande avanço na variação das sementes, já que as com opérculo facultativo
germinam inicialmente pela ruptura dorsal da crista, e as com opérculos
verdadeiros pela ruptura lateral (Bregman & Bouman 1983).
Melocactus é considerado um gênero derivado dentro de Cactaceae e
seus representantes apresentam o opérculo do tipo verdadeiro. Há grande
variedade nos formatos das sementes dentro do gênero (Taylor 1991).
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A

plântula

típica

de

Cactaceae

possui

hipocótilo

carnoso

e

frequentemente apresenta dois cotilédones pequenos e radícula delgada. Esse
modelo parece não ser representado na maior parte das espécies epífitas e
nas subfamílias Opuntioideae e Pereskioideae, pois estas apresentam
plântulas delgadas com pouca suculência e muitas vezes possuem dois
cotilédones. Nas primeiras fases de plântulas, algumas espécies apresentam
folhas e em Pereskioideae essas folhas persistem desde a fase de plântula até
a fase adulta (Gibson & Nobel 1986; Rojas–Aréchiga & Vázquez–Yanes 2000).
Em espécies de Opuntioideae ocorrem folhas nas primeiras na fase de
plântulas, mas não ocorrem nos estágios seguintes. Nos representantes da
subfamília Cactoideae não foram identificadas folhas nas diferentes fases do
desenvolvimento.
Neste trabalho serão apresentados dados sobre a germinação de duas
espécies de Melocactus, utilizando diferentes tratamentos relacionados ao
potencial hídrico.

MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho foram coletados em abril de 2006 frutos
maduros de Melocactus ernestii Vaupel (localização – altura: 1097 m; 11º 34’
189” S; 41º 10’ 606” WO) e M. paucispinus Heim & Paul (localização – altura:
883 m; 11º 29’ 478” S; 41º 20’ 283” WO) no município de Morro do Chapéu do
estado da Bahia. Após a coleta os frutos foram armazenados em sacos de
papel até o momento do beneficiamento.
Para o beneficiamento, os frutos foram despolpados e as sementes
lavadas em água até a completa remoção da mucilagem que estava presente
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no pericarpo do fruto que envolvia as sementes. Logo em seguida as sementes
foram secas em papel absorvente e colocadas para secar em temperatura
ambiente por aproximadamente 2 horas, devidamente embaladas em sacos de
papel e plástico, para finalmente serem armazenadas em câmara fria (Nolasco
et al.1996; Rojas–Aréchiga & Vázquez–Yanes 2000). Prosseguiu-se com o
desenvolvimento do experimento 1 em junho de 2006 e o experimento 2 em
maio de 2008.

Experimento de germinação 1
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído
por oito repetições de 25 sementes, consistindo de placas de petri forradas
com três folhas de papel filtro autoclavadas e posteriormente saturadas pelas
soluções A, B e C, descritas na tabela abaixo. Para o preparo dessas soluções,
foi empregada fórmula de Michel & Kauffmann (1973).
Tabela 1: Dados da composição dos substratos para os tratamentos A, B e C.

Tratamento

Solução para a saturação do papel filtro

Controle (A)

Água filtrada
Solução -0,5 MPa de Polietilenoglicol 6000

Tratamento (B)

-0,5 MPa com 196 g/L à 20°C
Solução -1,0 MPA de Polietilenoglicol 6000

Tratamento (C)

-1,0 MPa com 285 g/L à 20°C

O experimento foi realizado em estufa incubadora para B.O.D. com
ciclos de temperatura e fotoperíodo (12:12h) de 28°C (claro) e 18°C (escuro), a
partir de modificações das metodologias descritas por Nobel (1989), Petroni &
Sanchez (1997) e Olivera–Carrilo & Márquez-Guzmán (2003).
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As observações foram realizadas diariamente e as plântulas recém
germinadas foram separadas das demais sementes. A cada dia foi realizada a
contagem do número de sementes germinadas para futura análise estatística
da germinação.
Como o objetivo do estudo é o desenvolvimento da planta, foi necessário
retirar indivíduos em diferentes estágios de evolução. Os intervalos
considerados foram: 1, 30, 120, 240 e 365 dias após a germinação. Para cada
um desses intervalos, foram retirados aleatoriamente 5 indivíduos para de cada
repetição para a caracterização morfológica das espécies (capítulo 3) e sete
para os estudos de anatomia (capítulo 4).

Experimento de germinação 2
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído
por quatro repetições de 25 sementes para cada tratamento. Sendo utilizadas
neste experimento sementes provenientes do mesmo lote utilizado para a
realização do experimento 1. No entanto as condições experimentais foram
alteradas, a temperatura foi mantida constante a 25°C em ciclo de luz contínua
(Lone et al. 2007). As observações também foram diárias sendo separadas as
plântulas recém germinadas das demais sementes.
Para a caracterização da germinação da semente em ambos
experimentos considerou-se o surgimento da radícula e a sua curvatura
geotrópica positiva (Labouriau 1983; Rojas–Aréchiga et al. 2001). As plântulas
resultantes da germinação das sementes nos experimentos 1 e 2 continuaram
em suas respectivas câmaras de germinação, mantidas em recipientes com
substrato constituído de areia + adubo orgânico na proporção de 1:1, durante
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12 meses, para observação e utilização nos experimentos

descritos nos

capítulos 3 e 4.
O índice de velocidade de germinação (IVG), utilizado para estimativa do
número médio de sementes germinadas por dia, foi calculado segundo fórmula
de Maguire (1962). O tempo médio foi calculado segundo fòrmula descrita em
Ferreira & Borghetti (2004), fornecendo o número médio de dias para a
germinação das sementes.

Tratamento estatístico
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F, a 5%
de probabilidade) e as médias foram comparadas entre si pelos teste de Tukey,
ao nível de 5% de probabilidade. Com os resultados de germinação também
foram confeccionados gráficos, utilizando-se o programa OringinLab8. No
experimento 1 foi utilizado esquema fatorial 2 x 3 (espécie x potencial hídrico).

RESULTADOS
Melocactus ernestii e M. paucispinus são dois cactos de hábito globoso
encontrados em regiões de campo rupestre e caatinga ao longo do estado da
Bahia, e apresentam caules suculentos. No entanto, algumas características
morfológicas separam estas duas espécies, principalmente as características
dos órgãos reprodutivos. Dentre os caracteres reprodutivos as sementes são
muito diferentes em morfologia e também nos aspectos de germinação de suas
sementes.
Nos dados da germinação foram contabilizados os números totais de
sementes que germinaram nas oito repetições (total de 200 para o experimento
1 e 100 para o experimento 2).
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Nos gráficos a seguir, no eixo horizontal são indicados os dias de
duração do experimento (1 a 25) e no eixo vertical, ora é utilizado o número de
sementes germinadas em cada dia, ora a porcentagem das sementes
germinadas até determinado dia.
Em nenhum caso verificou-se a germinação de sementes submetidas ao
tratamento C.
Para M. ernestii controle A e tratamento B temos os seguintes gráficos.

Figura 1 – Número de sementes germinadas a cada dia para M. ernestii, controle (A) e
tratamento (B).
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Figura 2 – Porcentagem das sementes germinadas para M. ernestii, controle (A) e tratamento
(B).

Na figura 1, podemos observar que a germinação das sementes iniciouse no quinto dia após a semeadura com duração de cerca 16 dias. Ambas as
curvas, controle A e tratamento B apresentam somente um pico de germinação
que não ocorrem simultaneamente, sendo possível notar um atraso no pico de
germinação de cerca de 5 dias para as sementes submetidas ao tratamento B
com menor disponibilidade de água. No caso A, o pico ocorre no oitavo dia e
no tratamento B no décimo quarto dia.
Em ambos os casos a germinação diminui rapidamente após o pico.
Para o controle A, a partir do dia 12 (4 dias após o pico) não germinam mais do
que duas sementes a cada novo dia e para o tratamento B, também verifica-se
o mesmo a partir do dia 15 (2 dias após o pico). No controle A, observa-se
momentos de germinação constante para os dias 12, 13, 14 e dos dias 18 e 19.
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Também é nítida a diferença na amplitude das curvas A e B. Embora
elas apresentem o mesmo o padrão, ocorre uma diminuição considerável do
número de sementes germinadas para o tratamento B em relação ao A.
Esse fato pode ser melhor observado da figura 2, a qual mostra que
somente 44% das sementes germinaram no controle A e menos ainda, 26%,
no caso do tratamento B.
Observando as figuras 1 e 2, nota-se que a menor disponibilidade de
água diminui o prolongamento da germinação ao longo dos dias, pois enquanto
que para o controle A, a duração da germinação foi 15 dias (6º ao 20º dia) no
tratamento B foi reduzido para 8 dias (considerando do 10º ao 17º dia).
Observe que além do atraso no pico de germinação ocorre um atraso também
no início da germinação em cada tratamento.

Todas essas variações podem ser admitidas à diminuição da
disponibilidade hídrica do substrato, visto que todas as outras variáveis foram
mantidas constantes. Em suma, a diminuição da água disponível para a
germinação talvez provocou o deslocamento do pico principal da germinação,
um atraso no inicio da germinação, diminuiu número final das sementes
germinadas e reduziu a duração do período germinativo.
Os mesmo gráficos foram obtidos para M. paucispinus.
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Figura 3 – Número de sementes germinadas a cada dia para M. paucispinus, controle (A) e
tratamento (B).

Figura 4 – Porcentagem das sementes germinadas para M. paucispinus, controle (A) e
tratamento (B).
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Na realização do experimento para M. paucispinus, ilustrada na Figura 3,
é possível observar que a germinação das sementes somente a partir do nono
dia após a semeadura, para o controle A, mas possui a mesma duração de 16
dias observada em M. ernestii. Ainda para esse tratamento, observa-se que
não há um pico principal (surto) de germinação, mas sim alguns picos
dispersos. O comportamento contrário é observado quando há diminuição da
disponibilidade hídrica (tratamento B) em que apenas um pico se destaca.
É notória também a diferença entre a quantidade final de sementes
germinadas comparando dos tratamentos A e B, figuras 3 e 4. É possível
verificar que a quantidade de sementes germinadas é maior no tratamento A
(controle) cerca de 30% das sementes germinaram para esse tratamento em
oposição aos 10 % para o tratamento B.
Assim como no caso de M. ernestii, obteve-se uma maior duração do
período de germinação para o controle A, praticamente constante ao longo dos
16 dias enquanto que para o tratamento B esse período foi de 8 dias.
No tratamento B a disponibilidade hídrica do substrato é menor, fator
que nitidamente influenciou tanto o inicio da germinação, como o período de
germinação e o numero total de sementes que germinaram. A germinação se
estende por apenas 8 dias com uma somatória de 19 sementes germinadas.
A comparação da germinação entre as espécies, para o controle A e
tratamento B pode ser vista nas figuras 5 e 6 onde compara-se o número de
sementes germinadas a cada dia.
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Figura 5 – Número de sementes germinadas a cada dia para M. ernestii e M. paucispinus,
submetidos ao controle (A).

Figura 6 – Número de sementes germinadas a cada dia para M. ernestii e M. paucispinus,
submetidos ao tratamento B.
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Com a comparação da germinação entre as espécies M. ernestii e M.
paucispinus para o controle A, é possível visualizar na figura 5 que a
quantidade de sementes germinadas da primeira espécie é maior em relação a
segunda, 88 contra 61 germinações. Observa-se também que a germinação de
M. paucispinus ocorre cerca de 5 dias depois que a espécie M. ernestii. Uma
possível explicação para isso é que as condições deste experimento podem
não ser as ideais para a espécie M. paucispinus mesmo está espécie
ocorrendo na mesma região que M. ernestii. No entanto é mais possível que as
sementes de M. paucispinus apresentem algum tipo de dormência inicial.
Nessas condições as espécies apresentam curvas de germinação de padrões
diferentes.
Com a comparação da germinação entre as espécies no tratamento B,
ilustrado na figura 6, pode-se notar novamente que, em função diminuição da
disponibilidade hídrica ocorre a diminuição da amplitude e tamanho das curvas
de germinação. Observa-se também nessa figura que M. ernestii apresenta o
início da germinação anterior a M. paucispinus em cerca de 9 dias. Nesse caso
as curvas de germinação das espécies apresentam o mesmo padrão. Os
efeitos da falta de água foi nítida para M. paucispinus que teve a germinação
de seus sementes reduzidas por um fator 3 (de 61 para 19) enquanto M.
ernestii a redução foi por um fator 1,7 (de 88 para 52).
No desenvolver do experimento foi possível observar que as plântulas
derivadas do tratamento B, com pouca disponibilidade hídrica do substrato, não
conseguiram sobreviver por mais de 10 dias. Em geral, estas apresentavam um
terço do tamanho daquelas resultantes do tratamento A (controle), no qual a
maioria das plântulas se desenvolveu normalmente.
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No tratamento C, no qual o potencial hídrico foi estabelecido em -1,0
MPA, e nenhuma das sementes, de ambas as espécies, germinaram.
Para o experimento 2, em que as sementes foram plantadas
aproximadamente dois anos depois do primeiro experimento, temos os
seguintes gráficos, para as duas espécies considerando somente o controle A.

Figura 7 – Número de sementes germinadas a cada dia para M. ernestii e M. paucispinus,
submetidos ao controle (A).
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Figura 8 – Porcentagem das sementes germinadas para para M. ernestii e M. paucispinus,
submetidos ao controle (A).

Uma mudança significativa ocorreu no padrão da curva de germinação
de M. paucispinus entre os experimentos 1 e 2, enquanto que M. ernestti as
curvas são semelhantes (Figuras 5 e 7).
Outro aspecto muito importante é que, para ambas as espécies, houve
um aumento substancial do número final das sementes germinadas,
alcançando quase que 100% para M. ernestii e 88% M. paucispinus. Nesse
experimento as espécies apresentam o mesmo padrão da curva de
germinação, inclusive com o pico de germinação no sétimo dia após a
semeadura (Figura 7).
Podemos comparar os dois experimentos colocando no mesmo gráfico
as porcentagens de germinação para cada espécie e tratamento A
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Figura 9 – Porcentagem das sementes germinadas para M. ernestii, submetido ao controle (A),
nos experimentos 1 e 2.

Figura 10 – Porcentagem das sementes germinadas para M. paucispinus, submetido ao
controle (A), nos experimentos 1 e 2.
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De fato, podemos observar nos gráficos das figuras 9 e 10 que houve
um grande aumento do número de sementes germinadas para ambas as
espécies.
Analisando os resultados da análise estatística (tabelas 2 a 4), nota-se
que não houve interação entre os fatores, ou seja, as respostas aos níveis de
hidratação das sementes não dependem da espécie. Portanto, poderia se dizer
que, para ambas as espécies, qualquer redução na disponibilidade hídrica
compromete a germinabilidade (vista pelos valores de germinação e IVG).
Contudo, o tempo médio para que essas sementes germinem só é afetado
(atrasado) após reduzir a disponibilidade hídrica para -1,0 MPa.
A comparação entre espécies, sua vez, demonstrou que as sementes de
M. ernestii

germinam mais e em menor tempo. Curiosamente, porém, quando se

olham os resultados após dois anos se nota que essa diferença não se
mantêm, talvez indicando algum tipo de dormência inicial, perdida com o
armazenamento.
Outro aspecto importante a ser observado é que as sementes das duas
espécies apresentaram grande sensibilidade à redução na disponibilidade
hídrica. Sementes de muitas espécies podem germinar em deficiência hídrica
superior aos valores adotados no presente trabalho (-1,0 MPa) e pouco são
afetadas pelo potencial hídrico de -0,5 MPa, como observado por Delgado
(2006) e Koszo (2006). As sementes das espécies estudadas no presente
trabalho, contudo, a despeito de sua origem ser em regiões áridas,
apresentaram reduções na germinação mesmo com a pequena redução na
disponibilidade hídrica de 0 MPa apra -0,5 MPa.
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Tabela 2. Germinação (%) de sementes de M. ernestii e M. paucispinus em função da
disponibilidade hídrica do substrato. Letras iguais (minúsculas para comparação entre
espécies, maiúsculas entre níveis de hidratação) não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.

Espécies

Disponibilidade hídrica do substrato

Médias

0 (água)

- 0,5 MPa

- 1,0 MPa

M. ernestii

44,4

26,4

0

23,6 a

M. paucispinus

30

9

0

13 b

Médias

37.2 A

17,7 B

0C

Coeficiente de variação (%)

22,55

Tabela 3. Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de M. ernestii e M.

paucispinus em função da disponibilidade hídrica do substrato. Letras iguais (minúsculas para
comparação entre espécies, maiúsculas entre níveis de hidratação) não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Espécies

Disponibilidade hídrica do substrato

Médias

0 (água)

- 0,5 MPa

- 1,0 MPa

M. ernestii

1,86

0,75

0

0,87 a

M. paucispinus

0,72

0,52

0

0,413 b

Médias

1,29 A

0,64 B

0C

Coeficiente de variação (%)

22,19

Tabela 4. Tempo médio (dias) para germinação de sementes de M. ernestii e M. paucispinus
em função da disponibilidade hídrica do substrato. Letras iguais (minúsculas para comparação
entre espécies, maiúsculas entre níveis de hidratação) não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Espécies

Disponibilidade hídrica do substrato

Médias

0 (água)

- 0,5 MPa

- 1,0 MPa

M. ernestii

5,58

7,62

0

4,4 b

M. paucispinus

9,96

8,34

0

6,1 a

Médias

7,77 A

7,98 A

0B

Coeficiente de variação (%)

21,87
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DISCUSSÃO
A análise estatística permitiu inferir que não houve interação significativa
entre os fatores espécie e disponibilidade hídrica. Dessa forma, M. ernestii
apresentou valores mais elevados de germinação (porcentagem e velocidade)
em todos os potenciais hídricos e a redução da disponibilidade hídrica causou
os mesmo efeitos em ambas as espécies. Portanto, para ambas as espécies,
qualquer redução na disponibilidade hídrica compromete a germinabilidade e a
velocidade de germinação. Contudo, o tempo médio para que essas sementes
germinem só é afetado após redução da disponibilidade hídrica para -1,0 MPa.
Para sementes de muitas espécies, a germinação pode ocorrer até potenciais
hídricos de -1,0 MPa (Delgado, 2006 e Koszo, 2006), sendo inibidas apenas
em potenciais hídricos inferiores a -1,5 MPa, quando não haveria passagem da
fase II para a fase III da germinação (Marcos Filho, 2005). Em Melocactus,
contudo, a germinação é observada somente até disponibilidade hídrica de -0,5
MPa. Portanto, mesmo sendo uma espécie de ambiente xérico as sementes de
Melocactus necessitam de muita água para que o processo de germinação
ocorra.
A disponibilidade de água é um fator crucial para a germinação e
estabelecimento das plântulas para as espécies de Melocactus estudadas. À
medida que o potencial hídrico diminui também reduz o número de sementes
que germinam. Os dados obtidos para as espécies de Melocactus analisadas
corroboram os resultados descritos por Ramirez-Padilla & Valverde (2005) em
que sementes de Neobuxbaumia não germinam em potenciais hídricos de -1.0
MPa contrariando De La Barrarera & Nobel (2003) que observaram a
germinação de sementes de Stenocereus queretaroensis nestas condições.
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Por sua vez, a comparação entre espécies demonstrou que as sementes
de M. ernestii germinam mais e em menor tempo. Curiosamente, observando
os resultados após dois anos nota-se que essa diferença desaparece. Talvez
isso se deva a presença de dormência inicial (primária) nas sementes que é
perdida com o armazenamento. Pois a maioria das sementes que não
germinaram estava intactas sem sinais de presença de fungos.
A dormência primária instala-se durante a fase desenvolvimento e/ou
maturação da semente, de modo que a semente é dispersa da planta-mãe já
em estado dormente, exigindo, portanto, tratamentos ou condições específicas
para se tornar quiescente. Este tipo de dormência parece ter duas funções
básicas: 1- impedir a germinação precoce da semente durante a fase de
maturação na planta (evitando assim a germinação das sementes ainda dentro
do fruto que está ligado a planta-mãe fenômeno conhecido como viviparidade)
e estendendo-se após a dispersão da semente madura; 2- prevenir a
germinação sincronizada das sementes, ou seja, evitar que germinem todas ao
mesmo tempo (Ferreira & Borghetti 2004).
O fenômeno de viviparidade citado acima é bastante comum em
Cactaceae cerca de 2% de seus representantes apresentam esse fenômeno
(Cota-Sánchez & Abreu 2007). Durante cerca de quatro anos de observação
Deusa Abreu identificou a presença de viviparidade em diversas espécies de
Melocactus como: M. bahiensis, M. ernestii, M. concinus, M. glaucensis.
Entretanto, M. paucispinus nunca apresentou frutos com tal fenômeno.
Portanto a presença de dormência primária poderia explicar a não observação
de viviparidade em M. paucispinus (Deusa Abreu dados ainda não publicados).

41

Capítulo 2___________________________________________________________________

Segundo alguns autores (Wied & Galen 1998; Drezner 2007) plântulas
de Cactaceae são muito sensíveis e por isso muitas espécies apresentam a
estratégia de manter suas plântulas próximas a planta progenitora para garantir
a elas maior chances de sobrevivência. Durante o período de realização deste
trabalho não foi possível observar se tal fenômeno ocorre nas duas espécies.
No entanto, com a hipótese de que as sementes de M. paucispinus apresentem
o fenômeno de dormência inicial, é possível que esta apresente maior
possibilidade de suas sementes serem dispersas a uma distância maior da
planta-mãe, em comparação com M. ernestii.
Após a dispersão, a dormência primária pode diminuir de intensidade em
um processo conhecido como pós-maturação. Em geral o termo pós-maturação
é aplicada a sementes secas a sementes “secas” (com cerca de 20% água),
sendo uma função das condições ambientais, do regime de temperatura, do
teor de água na semente e do tempo. Os mecanismos envolvidos na transição
do estado dormente para o estado não-dormente ainda não são totalmente
compreendidos, mas, no caso de sementes de tabaco, deve envolver
alterações na expressão de enzimas (β-1,3-glucanases) que hidrolizando
componentes das paredes celulares, aumentam a capacidade de embebição
das sementes (Leubner-Metzer 2006; Ferreira & Borghetti 2004).
No entanto não podemos descartar a possibilidade de outros fatores
influenciarem a germinação como o fotoperíodo. Estudos acerca dos processos
fisiológicos da germinação em Cactaceae relatam que a maioria das sementes
são fotoblásticas positivas e que a temperatura ideal é ainda bastante
discutida; alguns autores sugerem temperatura constante de 25°C, outros com
variação de 17° - 35°C (Nolasco et al.1996; Baskin & Baskin 2001). Este fato
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também pode explicar a notável diferença de germinação das sementes de M.
paucispinus entre os experimentos 1 e 2.

Segundo Rebouças (2007) o

fotoperíodo pode influenciar na porcentagem de sementes germinadas em M.
conoideus, onde a germinação esteve presente a partir de um fotoperíodo de 3
horas de luz tendo sua germiabilidade máxima atingida com o fotoperíodo de
12 horas de luz. Devido á estas características a autora sugere que Melocactus
conoideus é uma espécie pioneira por habitar regiões abertas necessárias para
seu estabelecimento.
Pensando na possibilidade das espécies em Melocactus serem
pioneiras, podemos sugerir que as sementes que não germinem por estarem
no solo participem dos bancos de sementes. É sabido que a germinação das
sementes é uma fase critica no ciclo de vida de muitas espécies,
especialmente em plantas que habitam ambientes com baixa disponibilidade
hídrica. Condições de estresse exercem um grande efeito na dinâmica da
germinação das sementes e no estabelecimento de suas plântulas (GodínezAlvarez et al. 1999; Valverde et al. 2004). Provavelmente o armazenamento
destas sementes nos bancos de sementes podem proporcionar maiores
chances de sobrevivência para a futura planta.
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Morfologia do desenvolvimento de Melocactus ernestii Vaupel e M.
paucispinus Heimen & R.J. Paul (Cactaceae).

RESUMO
Os representantes de Cactaceae possuem notável variedade de tamanhos e
formas. A principal característica da família é a presença de aréolas
distribuídas ao longo dos caules que em geral são suculentos. Para o melhor
entendimento da supostamente complexa estrutura das aréolas devemos
compará-las

às

gemas

axilares

presentes

na

grande

maioria

das

dicotiledôneas. No entanto os produtos das duas estruturas podem se
modificar, pois as aréolas jamais produzirão folhas, sendo somente
responsáveis pela produção de tricomas e espinhos. Ao analisar o
desenvolvimento morfológico de duas espécies de Melocactus observou-se a
quantidade de espinhos são importantes para a delimitação das espécies no
grupo. Os espinhos em M. ernestii são maiores e em maior quantidade quando
comparados com os de M. paucispinus. Outro aspecto que diferenciou as
espécies foi à escultura do tegumento das sementes mais proeminente em M.
paucispinus. No entanto ambos apresentaram opérculo do tipo verdadeiro em
suas sementes. No que diz respeito ao produto do meristema apical há
semelhanças na formação das estruturas que formarão as futuras costelas,
além da disposição das aréolas obedecerem ao padrão pré-determinado.
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INTRODUÇÃO
Cactaceae possui notável variedade de tamanhos e formas constituídas
por diferentes tipos de hábito, classificados como: arborescentes, arbustivos,
globosos, cilíndricos, prostrados ou procumbentes, folhosos e epífitos (Gibson
1973; Altesor & Ezcurra 2003).
Representantes de Cactaceae têm como sinapomorfia a presença de
aréolas ao longo de seu caule, em geral suculento. Além desta estrutura as
espécies possuem uma série de adaptações peculiares importantes para
sobrevivência à escassez de água, permitindo que sejam perenes mesmo em
ambientes xerofíticos (Rojas–Arechiga & Vázquez–Yanes 2001). Adaptações
morfológicas, anatômicas e fisiológicas estão presentes na maioria dos
representantes da família, como por exemplo, o desenvolvimento de um caule
suculento

coberto

por

folhas

modificadas

em

espinhos,

distribuídos

uniformemente ao redor do caule ou ao longo das costelas, assim como a
ocorrência de metabolismo CAM (Gibson 1973; Altesor & Ezcurra 2003). Estas
adaptações da estrutura vegetativa, somadas à diversidade encontrada nas
estruturas reprodutivas representam importantes ferramentas utilizadas por
taxonomistas e sistematas para a classificação dos representantes na família.
A disposição das aréolas nos caules dos representantes de Cactaceae,
assim como a quantidade e morfologia dos espinhos produzidos pelas aréolas
são características importantes para a diferenciação da arquitetura entre os
diferentes hábitos das espécies. Segundo Taylor & Zappi (2004), os
representantes de Melocactus (L.) Link & Otto não possuem ramificações e são
altamente suculentos, cuja parte vegetativa raramente é maior que 50cm,
apresentando um número de costelas que varia de 7-21. Cada aréola pode
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produzir de 3 á 21 espinhos. Quanto às sementes, os autores citam que essas
são pequenas de cor preta e formato ovóide à globosa.
Para entender melhor as mudanças morfológicas ocorridas durante o
desenvolvimento de plântulas de Cactaceae com até um ano de vida, este
trabalho mostra uma abordagem comparativa de sementes, plântulas e plantas
de duas espécies de Melocactus (M. ernestii e M. paucispinus) obtidas a partir
de experimentos realizados por Abreu et al. (D.D. Abreu capítulo 2).

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta do material
Para a realização deste trabalho foram coletados frutos maduros de
Melocactus ernestii Vaupel (localização: S 11º 34’ 189”; WO 41º 10’ 606”) e M.
paucispinus Heim & Paul (localização: S 11º 29’ 478”; WO 41º 20’ 283”) no
município de Morro do Chapéu do estado da Bahia (Fig. 1). A cidade localizase a 384 km a noroeste da capital do estado, na zona oriental da Chapada
Diamantina e possui altitude média de 1.100m. Os pontos de maior altitude
podem chegar a 1.350m, sendo, portanto, uma das cidades mais fria do estado
com temperaturas beirando 10°C em algumas épocas do ano. Segundo a
classificação internacional da escala de köppen o clima da região é
considerado tropical de altitude com temperaturas amenas, por volta de 18° a
24°C.
O material analisado, isto é, as sementes, plântulas e plantas jovens
foram obtidas a partir de experimentos de geminação (D. D. Abreu, capítulo 2),
onde após o início da germinação foram retirados indivíduos em diferentes
estágios de desenvolvimento. Os intervalos que caracterizam cada fase da
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planta analisada são: semente, 1 dia, 4 meses (120 dias), 8 meses (240 dias) e
1 ano (36 dias) após a germinação.

A

B

C

D

E

F

Figura 1 - Distribuição da família Cactaceae no Brasil (A), Distribuição de Melocactus ernestii e

M. paucispinus Brasil (B), Localidade no Morro do Chapéu onde Melocactus ernestii e M.
paucispinus foram encontrados.
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Microscopia óptica
As sementes, plântulas e plantas jovens foram analisadas, com auxílio
de estereomicroscópio, sob os seguintes aspectos: semente - forma, tamanho,
aspecto superficial da testa e coloração; plântula - emergência da radícula e
desenvolvimento do eixo hipocótilo-radicular; planta jovem - quantidade de
aréolas e diferenças de comprimento entre os estágios analisados (D. D.
Abreu, capítulo 4).

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A MEV foi utilizada para auxiliar às descrições morfológicas do
tegumento da semente, assim como das plântulas e dos indivíduos jovens. O
material analisado foi desidratado em série etanólica e posteriormente
submetidos a ponto crítico. Depois da completa desidratação do material, as
amostras foram aderidas a suportes metálicos (stubs) para posterior
metalização (Silveira 1989).

RESULTADOS

Semente
As sementes de M. paucispinus apresentam maior número de sulcos
gerados

pelas

proeminentes

células

do

tegumento,

as

quais

ficam

evidenciadas na região da rafe – região dorsal da semente (Fig. 1B) e na parte
lateral (Figs. 1C-D). Nas Figuras 1 E e F podemos visualizar, no plano
longitudinal, o tegumento interno da semente e mais internamente parte do
embrião. Já M. ernestii apresenta células do tegumento externo pouco
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proeminente (Figs. 2B-C). A coloração das sementes de ambas espécies pode
ser classificada como preta (Fig. 2.D). Outra característica que as duas
espécies compartilham é a região hilo-micropilar também conhecida como
opérculo, nessa região encontramos os orifícios do hilo e micrópila dispostos
paralelamente (Figs. 1A, 2A). É possível notar nessa região que o orifício
micropilar apresenta-se totalmente fechado, o mesmo não ocorre com o hilo.

Plântulas com 1 dia
Após a germinação as plântulas de M. ernestii permanecem verdes
(Fig. 4A), ao contrário das plântulas de M. paucispinus que apresentam
coloração avermelhada do primeiro ao décimo quinto dia após a germinação
(Fig. 3A). No primeiro dia não há presença de aréolas, espinhos ou tricomas na
região do ápice caulinar em ambas espécies. É possível notar a presença de
um par de pequenos cotilédones que são suculentos e clorofilados tanto em M.
ernestii quanto em M. paucispinus. Logo abaixo destes ocorre a formação dos
primeiros primórdios

de aréola (Figs. 3B e 4B-C). Nessa fase do

desenvolvimento já se observa a presença de estômatos na região do
hipocótilo (Fig. 3D). Algumas células epidérmicas possuem sinuosidade nas
paredes sendo que algumas apresentam pequenas projeções-papilas (Figs. 3C
e 4D). A raiz primária apresenta inúmeros pêlos radiculares nesta fase (Fig.
4C).

Plantas com 1 mês
Nesta fase ambas espécies possuem as primeiras aréolas formadas, e
estas seguirão um padrão oposto cruzado (Figs. 5B-C; 6A-B). Já é possível
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identificar a presença de tricomas na região apical, local onde as aréolas estão
sendo formadas (Figs. 5B,C e 6 B). Na epiderme com paredes sinuosas (Figs.
5D e 6E, F) podemos encontrar papilas e estômatos, sendo os últimos somente
encontrados na região derivada de hipocótilo (Figs. 5D e 6F). A região de
transição entre caule e raiz apresenta uma estrutura em forma de capuz (Figs.
5E, F; 6C, D).
Nesta fase do desenvolvimento é possível identificar diferenças de altura
e largura entre as plântulas obtidas a partir de um mesmo experimento.
Diferenças mais notáveis no padrão de desenvolvimento entre as plântulas
foram observadas com a adição de fertilizante em algumas delas (Figs. 7A-D).
Estas plântulas aceleraram seu crescimento em altura e largura e também foi
possível identificar aumento no número de aréolas em relação as plântulas que
não foram submetidas à irrigação com fertilizante (Figs. 5 e 6).

Plantas com 4 meses
Nesta fase M. paucispinus apresenta cerca de 10 aréolas formadas
(Figs. 8A-D). M. ernestii possui menor quantidade de aréolas, um total de 8
(Figs. 9A-D). A epiderme não apresenta modificações em relação aos estágios
anteriores.

Podemos

visualizar

claramente

pontos

esbranquiçados

caracterizando os locais onde estão os estômatos e papilas na região derivada
do hipocótilo (Figs. 8A, E; 9A, 9E). A região de capuz na zona de transição
ainda é mantida em ambas as espécies (Figs. 8F e 9F). Nesta fase é nítido o
crescimento da raiz que possui extensão compatível com o tamanho do caule.
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Plantas com 8 meses
As plantas neste estádio de desenvolvimento apresentam pelo menos o
dobro do tamanho das plantas do estádio anterior (Figs. 10A; 11A). As
plântulas de M. paucispinus e M. ernestii apresentam cerca de 20 aréolas com
disposição em espiral (Figs. 10B,C; 11A-C). A região do meristema apical é
constituída por muitos tricomas que são produzidos pelas aréolas que estão em
desenvolvimento (Figs. 11C). Nas Figuras 10D e 11D é possível visualizar
estômatos com suas células guardas abertas. A região de transição formada
entre caule e raíz é mantida em ambas espécies (Figs. 10E e 11E). A raiz
primária já apresenta algumas raízes laterais (Fig. 10A,E; 11A) e nesta fase do
desenvolvimento é possível observar um crescimento menor das raízes em
relação ao estádio anterior. É claro que o crescimento das raízes é influenciado
por muitos fatores como disponibilidade de água e manuseio na hora do
replante, pois estas raízes ainda são extremamente frágeis podendo se romper
facilmente, e assim apresentar uma diminuição relativa ao tamanho original.

Plantas com 1 ano
Com

doze

meses

após

a

germinação

podemos

identificar

o

posicionamento linear das aréolas que futuramente estarão presentes nas
costelas do caule adulto (Figs. 12A e 13A). As duas espécies apresentam
cerca de 30 aréolas distribuídas ao longo do caule (Figs. 12A,B e 13A-C). As
aréolas mais velhas são aquelas que estão mais próximas da base do caule,
pois com o desenvolvimento, as aréolas se distanciam da região apical. Estas
produzem um número predeterminado de espinhos ainda próximo ao ápice
caulinar e com o distanciamento dessa região somente renovam a quantidade
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de tricomas. Até o último estádio analisado não foi identificada a formação das
características das costelas presentes nos indivíduos adultos (Fig. 12B). No
sistema de revestimento não ocorrem muitas mudanças, ainda há presença de
papilas e estômatos em toda a extensão caulinar (Figs. 12C,E e 13D). É
possível identificar maior número de papilas nas regiões próximas às aréolas
(Fig. 12C). A região radicular apresenta raízes adventícias menores em
comprimento que as raízes principais (Figs. 12A ,D e 13A, E).

DISCUSSÃO
Os estudos sobre morfologia em Cactaceae iniciaram com os trabalhos
de DeCandolle em

1828 (apud Anderson 2001) e tem

continuado

esporadicamente até o presente (Taylor & Zappi 2004).
As sementes dos representantes deste gênero possuem uma grande
diversidade morfológica (Taylor 1991). As sementes em grande parte dos
representantes de Cactaceae germinam por um rompimento irregular da
superfície do tegumento da semente em volta da micrópila. Em outros casos, a
ruptura do tegumento da semente, formado por duas ou mais válvulas, se dá
por certo número definido de fendas. Bregman & Bouman (1983) observaram
que uma grande parcela dos representantes de Cactaceae possui uma
estrutura diferenciada denominada opérculo, estrutura responsável pela
abertura dos tegumentos da semente durante o processo de germinação. O
opérculo está presente em uma das extremidades da semente, sendo uma
estrutura circular que abriga os orifícios da micrópila e hilo.
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A formação do opérculo em Cactaceae é altamente predeterminada,
podendo ser dividida em: opérculo facultativo – caracterizado por ser frágil,
encontrado geralmente em espécies denominadas “primitivas” como, por
exemplo, sementes de Pereskia; e opérculo verdadeiro – derivado a partir do
opérculo facultativo, possuindo três valvas; mudança que possibilitou um
grande avanço na variação das sementes, já que as com opérculo facultativo
germinam inicialmente pela ruptura dorsal da crista, e as com opérculos
verdadeiros pela ruptura lateral (Bregman & Bouman 1983). Os mesmos
autores citam que Melocactus é considerado um gênero derivado dentro de
Cactaceae e seus representantes apresentam o opérculo do tipo verdadeiro,
fato observado nas espécies estudadas no presente trabalho.
A

plântula

típica

de

Cactaceae

possui

hipocótilo

carnoso

e

frequentemente apresenta dois cotilédones pequenos e radícula delgada. Esse
modelo parece não ser representado na maior parte das espécies epífitas e
nas subfamílias Opuntioideae e Pereskioideae, pois estas apresentam
plântulas delgadas com pouca suculência e muitas vezes possuem dois
cotilédones. Nas primeiras fases de plântulas, algumas espécies apresentam
folhas e em Pereskioideae essas folhas persistem desde a fase de plântula até
a fase adulta (Gibson & Nobel 1986; Rojas–Aréchiga & Vázquez–Yanes 2000).
Em espécies de Opuntioideae ocorrem folhas nas primeiras na fase de
plântulas, mas não ocorrem nos estágios seguintes. Nos representantes da
subfamília Cactoideae não foram identificadas folhas nas diferentes fases do
desenvolvimento.
Buxbaum (1950) cita que Brückner encontrou três diferentes
padrões de desenvolvimento de aréolas para as plântulas de Melocactus. O
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primeiro tipo o autor descreve que ocorre em espécies que apresentam poucas
e amplas costelas; já o segundo tipo e observado em espécies grande número
de costelas, onde há o desenvolvimento de quatro espirais. No terceiro tipo,
ocorre a formação de aréolas que se distribuem irregularmente, sendo
formadas muitas costelas. Nas duas espécies analisadas, foi possível
classificá-las como tendo o primeiro padrão de desenvolvimento.
Raízes adventícias são formadas próximo a base do caule e em alguns
representantes epifíticos em partes aéreas do caule. É citado que a produção
de raízes adventícias possa ocorrer a partir de deficiência mineral ou estresse
hídrico sofridos pela planta (Buxbaum 1950). Segundo Schummann (1899 apud
Buxbaum 1950) plantas grandes possuem dois tipos de raízes: raízes fortes
que penetrarão no solo e que sustentarão a planta, e raízes laterais muito
longas que se estendem horizontalmente próximo a superfície do solo.
Pequenas espécies podem possuir raízes laterais ou profundas, ou ainda os
dois tipos. Nos estágios observados nas duas espécies, podemos notar que a
raiz principal se mantêm persistente até a fase analisada, sem a presença de
muitas raízes laterais. Já Buxbaum (1950) cita que Melocactus intortus exibe
um extenso sistema radicular lateral, com raízes crescendo apenas 5cm abaixo
da superfície, mas se estendendo em um diâmetro maior que 7m.
Ressaltamos

que

a

sobrevivência

da

plântula

vai

depende

acentuadamente de sua interação com o meio ambiente o entendimento
ecológico das relações clima (microclima) solo, planta, implica o conhecimento
das características da germinação da semente e do desenvolvimento da
plântula ambas fases criticas na vida vegetal.
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Em Cactaceae e algumas outras plantas suculentas a região da base
foliar se intumesce e por isso também pode ser chamada de “podarium”.
Entretanto, somente em Cactaceae esta base foliar se funde à gema axilar
formando o chamado tubérculo “tubercle” (Buxbaum 1950). Nas duas espécies
estudadas, foi possível observar que a base da folha desenvolvida (“tubercle”)
já ocorre nos primeiros estágios de desenvolvimento, sem contudo haver a
formação das costelas, apenas a disposição das aréolas.
À primeira vista, a estrutura das aréolas é pouco familiar quando
comparamos com os modelos botânicos conhecidos entre as demais plantas.
No entanto, tudo fica mais simples se entendermos que as aréolas são
homólogas às gemas axilares, sendo que durante seu desenvolvimento grande
parte das estruturas vegetais, presentes em qualquer dicotiledônea, são
conservadas nas aréolas só existindo diferenças com relação à disposição e
diferenciação das mesmas (Fig. 2).

Figura 2 – Ramo de Pereskia aculeata mostrando aréola (A) e as primeiras folhas do
meristema (b1 a b4) (modificado de Buxbaum 1950)
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Para o entendimento da morfologia das aréolas é necessária a
comparação entre caule de cactos e as demais dicotiledôneas. O padrão de
construção para uma dicotiledônea é descrito como cada planta tendo raíz,
caule e folha (Fig. 3). O caule principal é derivado da atividade do meristema
apical caulinar, que se desenvolve até um ponto que esteja coberto por folhas
ainda não diferenciadas. Com o desenvolvimento do ápice caulinar há a
produção das gemas axilares, meristema que formará os futuros ramos. As
gemas axilares frequentemente permanecem dormentes por um período de
tempo indefinido, nessa fase seus profilos - primeiras folhas do ramo protegerão estas gemas. A folha de uma angiosperma usualmente é composta
por três partes distintas: base, pecíolo e lâmina foliar.
Durante o desenvolvimento de uma folha o primórdio originado do
meristema apical caulinar terá sua diferenciação iniciada pela região da base,
sendo posteriormente desenvolvido o pecíolo e a lâmina foliar (Buxbaum 1950).
Em Cactaceae é possível verificar os diferentes estágios de diferenciação dos
primórdios foliares a partir de representantes das três subfamílias (Cactoideae,
Opuntioideae e Pereskioideae), sendo vestigial em Cactoideae (condição mais
derivada) e bem desenvolvida em Pereskioideae. Condições intermediárias são
observadas em Opuntioideae (Gibson & Nobel 1986). Nos representantes
analisados neste trabalho não observamos o desenvolvimento de lâmina foliar
na região da aréola, mas a expansão da base da folha é perfeitamente
perceptível, corroborando as observações feitas por Gibson & Nobel (1986) em
representantes de Cactoideae.
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Figura 3 - Aspecto da morfologia entre uma dicotiledônea herbácea convencional (A) e
um cacto do tipo globoso (D) ilustrados com a idealização de um corte longitudinal mediano de
seus corpos. (A) Uma dicotiledônea herbácea, apresentando o típico desenvolvimento das
folhas, com suas respectivas gemas axilares; (B) Uma Pereskia “cacto folhoso apresentando
uma ampla lamina foliar, com suas respectivas gemas axilares ou pequenas (aréolas) que
produz os espinhos, característicos da família Cactaceae; (C) Cylindropuntia um tipo de cacto
que exibe folhas reduzidas, com laminas cilíndricas presentes em cada gema axilar que por
sua fez produz espinhos ao redor de toda a aréola. O meristema apical exibe um
espessamento primário na região cortical associado com o aumento da região da base foliar
“podaria”; (D) Ferocactus um cacto do tipo globoso que também apresenta espessamento
primário em sua região cortical correspondente a redução das estruturas foliares (lâmina e
pecíolo) onde ocorre o desenvolvimento de uma base foliar proeminente (Reproduzido de
Kaplan 2001 apud Rauh 1974). PR-Raíz Primária; Hy- Hipocótilo; Co-Cotilédone; AB-Gema
axilar; PS-Meristema apical caulinar; LL-Base foliar; L- Lamina foliar; UL- “podaria”.

Quanto à aréola, esta produzirá os espinhos e sendo uma gema axilar,
podemos supor que os espinhos nela produzidos sejam derivados de folhas
modificadas. Alguns autores encontraram tecidos vascularizando esta região
em algumas espécies de Cactaceae (Mauseth 2006). No entanto, tricomas que
também são produto das aréolas nunca possuem traços vasculares.
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O padrão na distribuição dos espinhos é importante ferramenta utilizada
por taxonomistas para a delimitação de gêneros e espécies. Taylor & Zappi
(2004) citam que para as duas espécies estudadas há diferença quanto ao
número de espinhos por aréola, sendo em M. ernestii (14-21 espinhos/aréolas)
e em M. paucispinus (3 espinhos/aréola). Embora não tenha sido realizado um
estudo quantitativo do número de espinhos/aréolas, nas análises em MEV. foi
possível verificar que em M. ernestii há uma produção maior de espinhos
quando comparado com a outra espécie.
Com este estudo, foi possível observar diferenças relacionadas ao
tegumento externo das sementes, ao desenvolvimento dos espinhos em
tamanho e número e à quantidade de costelas. Até os estágios analisados a
planta não atingiu o estádio adulto, portanto não foi possível observar as
características das flores e formação do cefálio.
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Figura 1- Semente de Melocactus paucispinus A. Região Hilo-Micropilar ou Opérculo; B. Observe a
região da rafe; C. Semente em vista lateral é possível notar a diferença na sinuosidade das células do
tegumento externo da semente; D. Detalhe das células do tegumento externo; E-F. Plano longitudinal
demonstrando o tegumento interno da semente, assim como parte das células embrionárias. Escala:
A-C=200µm; D=50µm e E-F=100µm.
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Figura 2- Semente de Melocactus ernestii A. Região Hilo-Micropilar ou Opérculo; B. Observe a
região da rafe; C. Semente em vista lateral, é possível notar a que as células tegumento externo da
semente são planas; D. Fotomicrografia onde é possível visualizar a coloração preta da semente.
Escala: A-C=200µm.
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Figura 3- Plântula com 1 dia Melocactus paucispinus A. Observe a coloração vermelha
característica da espécie neste estágio; B. Região do meristema apical, nesta fase é possível
identificar os diminutos cotilédones mais externos e logo abaixo a formação das duas primeiras
aréolas junto aos primórdios foliares, note que nesta fase a produção das novas aréolas se dá por
filotaxia oposta cruzada; C. Detalhe da epiderme com células muito proeminentes; D. Pormenor
de um estômato. Escala: B=200µm; C=50µm e D=20µm.
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Figura 4- Plântula com 1 dia Melocactus ernestii A. Observe a coloração verde característica da
espécie neste estágio; B. Região do meristema apical, nesta fase é possível identificar os diminutos
cotilédones mais externos; C. Detalhe da região de transição entre caule e raiz; D. Pormenor da
epiderme com o contorno de suas células sinuosas. Escala: B-C =200µm e D=50µm.
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Figura 5- Planta com 1 mês de Melocactus paucispinus A. Vista geral de um exemplar com 1 mês,
nesta fase o cotilédones já está fundido à região do hipocótilo, que é maior que as demais partes da
planta; B. Observe que a região derivada do epicótilo agora apresenta um padrão diferenciado na
formação de suas aréolas; C. Detalhe da região do meristema apical, já é possível visualizar as aréolas
já formadas e muitos tricomas produzidos por estas; D. Detalhe de um estômato e das células
epidérmicas; E. Observe o aumento no tamanho da raiz em relação aos estágios anteriores, também é
possível visualizar a grande quantidade de pêlos radiciais; F. Detalhe da região de transição entre raiz
e caule. Escala: A-C, E-F=1000µm e D=100µm.
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Figura 6- Planta com 1 mês de Melocactus ernestii A. Vista geral de um exemplar com 1 mês, nesta
fase o cotilédone já está fundido à região do hipocótilo, que é maior que as demais partes da planta;
B. Observe que a região derivada do epicótilo agora apresenta um padrão diferenciado na formação
de suas aréolas; C,D. Região de transição entre caule e raiz observe a grande quantidade de pêlos
radiciais; E. Vista geral das células epidérmicas que apresentam o contorno de suas paredes sinuosas;
F. Detalhe de um estômato e papilas entre as demais células epidérmicas. Escala: A-C=1000µm;
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D=200µm; E=50µm e F=100µm.
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Figura 8- Planta com 4 meses de M. paucispinus. A. Fotomicrografia de vista geral do
exemplar, observe na região derivada do hipocótilo, pontos brancos locais representando os
estômatos; B. Visão geral na qual as primeiras aréolas estão afastadas da região do meristema
apical; C. Observe que a região derivada do epicótilo apresenta um padrão diferenciado na 70
formação das aréolas; D. Detalhe de aréolas, observe a diferença no tamanho entre tricomas e
espinhos; E. Vista geral das células epidérmicas com contorno de suas paredes sinuosas e
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Figura 7- Plantas com 1 mês, A-B Melocactus paucispinus; C-D M. ernestii. A, C.
Diferenças no tamanho de espécimes com um mês de idade. Observe que a
quantidade de aréolas aumentou em relação aos especimes não tratados com
fertilizante; B. Observe a diferença de tamanho entre as plantas; B,D. Diferenças no
tamanho de espécimes com um mês de idade. Escala: A-D=5000µm.
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Figura 9- Planta com 4 meses de M. ernestii. A. Fotomicrografia de vista geral observe na
região derivada do hipocótilo, pontos brancos representam estômatos, observe a presença de
raizes laterais; B. Visão geral onde as primeiras aréolas estão afastadas da região do meristema
apical; C. Observe que a região derivada do epicótilo apresenta um padrão diferenciado na
formação das aréolas; D. Detalhe de aréolas, observe a diferença no tamanho entre tricomas e
espinhos; E. Vista geral das células epidérmicas com contorno de suas paredes sinuosas,
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estômatos; F. Região de transição entre caule e raiz, observe a grande quantidade de pêlos.
Escala: A=5000µm; B=100µm; D=200µm; E=50µm e F=100µm.
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Figura 10- Planta com 8 meses de M. paucispinus. A. Fotomicrografia de vista geral do exemplar,
observe na região derivada do hipocótilo, pontos brancos locais onde os estômatos estão
posicionados; B. Visão geral na qual as primeiras aréolas estão afastadas da região do meristema
apical; C. Observe que a região derivada do epicótilo apresenta um padrão diferenciado na
formação das aréolas; D- Sinuosidade das células epidermicas, na seta estômato; E. Região de
transição entre caule e raiz. Escala: A -200 µm; B,E 1000 µm; C- 100 µm e D - 10 µm.
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Figura 11- Planta com 8 meses de M. ernestii. A. Fotografia de vista geral do exemplar, observe o
aumento no número de aréolas; B. Visão geral a região do meristema apical; C. Detalhe da região do
meristema apical; D. Vista geral das células epidérmicas com contorno de suas paredes sinuosas e
estômatos com as células guarda abertas; E. Região de transição entre caule e raiz. Escala: A=500
µm; B,E=1000µm; C=200µm; D=50µm.
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Figura 12- Planta com 1 ano de M. paucispinus. A. Fotografia de vista geral do exemplar, observe
na região derivada do hipocótilo, pontos brancos locais onde os estômatos estão posicionados; B.
Detalhe de uma aréola com seus tricomas e espinhos; C. Observe a região próxima a aréola, local em
que mais papilas podem ser visualizadas; D. Região de transição entre caule e raiz, observe a grande
quantidade de pêlos; E. Detalhe de uma papila na epiderme caulinar. Escala: A=5000µm;
B,D=1000µm; C=100µm e E=10µm.
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Figura 13- Planta com 1 ano de M. ernestii. A. Fotografia de vista geral do exemplar observe na
região derivada do hipocótilo, pontos brancos locais onde os estômatos estão posicionados; B. Vista
frontal da região do meristema apical; C. Detalhe de aréolas com seus tricomas e espinhos; D.76
Células epidérmicas com paredes sinuosas, estômatos e papilas; E. Região de transição entre caule e
raiz, observe a grande quantidade de pêlos. Escala: A=5000µm; B=500µm; C, D=50µm; E=200µm.
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Anatomia do desenvolvimento de Melocactus ernestii Vaupel e M.
paucispinus Heimen & R.J. Paul (Cactaceae).

RESUMO
O estudo do desenvolvimento é muito importante para o entendimento das
modificações das estruturas internas e externas de uma planta. Pensando
nisso realizamos o presente trabalho utilizando duas espécies de Melocactus
(Cactoideae, Cactaceae). Para cada espécie, após a germinação de 200
sementes, foram selecionados 15 indivíduos para análise anatômica.
Realizamos secções das plantas em diferentes fases de seu desenvolvimento,
a saber: 1, 90, 120, 240 e 360 dias após a germinação. Pelas análises das
lâminas, foi possível observar modificações do sistema de revestimento como
formação das papilas em plântulas e a presença de cotilédones suculentos os
quais foram incorporados a região caulinar ao longo do desenvolvimento. No
meristema apical caulinar foi possivel observar a formação dos primórdios
foliares que em sua base desenvolvem a gema axilar denominada aréola. Esta
por sua vez produzirá muitos espinhos e tricomas, e sempre estará localizada
nas costelas. No sistema vascular encontramos, conforme o desenvolvimento,
diferentes padrões de espessamentos para as traqueídes (WBT). O sistema
radicular apresenta um desenvolvimento, em geral, duas vezes mais rápido
que o caule. Essa característica é fundamental para garantir o estabelecimento
da plântula e sua sobrevivência.
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INTRODUÇÃO
A família Cactaceae está representada no Brasil por cerca de 160
espécies pertencentes a 32 gêneros, tendo a cadeia do Espinhaço como centro
de dispersão e endemismo (Barroso et al. 1978; Taylor & Zappi 2004). O
gênero Melocactus (L.) Link & Otto pertence à tribo Cereeae, subfamília
Cactoideae, ocorrendo nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil (Taylor &
Zappi 2004). Melocactus pertence a um grupo muito homogêneo formado por
36 espécies, popularmente conhecido como coroa-de-frade ou cabeça-de-frade
(Anderson 2001). Estes pequenos cactos de hábito globosos são comumente
encontrados em regiões áridas e semi-áridas de zonas tropicais ou subtropicais
do continente Americano (Zappi & Taylor 1991)
Representantes de Cactaceae possuem uma série de adaptações
peculiares à resistência a escassez de água em ambientes inóspitos, permitindo
que sejam perenes e sempre estejam verdes (Ortega-Baes & Godinez-Alvarez
2006). Quanto às características externas, é notável a variedade de tamanhos e
formas que caracterizam diferentes tipos de hábitos: arborescentes, arbustivos,
globosos, cilíndricos, folhosos, epífitos, prostados ou procumbentes. Na grande
maioria, o caule apresenta-se coberto por espinhos que podem estar
distribuídos uniformemente ao seu redor ou ao longo das costelas (Gibson
1973; Altesor & Ezcurra 2003). Já a estrutura interna dos órgãos vegetativos,
embora seja comumente homogênea, têm revelado caracteres importantes para
a delimitação das subfamílias, como por exemplo, a presença de estruturas
secretoras de mucilagem em Cactoideae e Opuntioideae.
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Os estudos anatômicos da família são extensos (Ganong, 1895; Boke
1941, 1951; Bailey 1962, 1963; Freeman 1969, Hamilton 1970, Gibson 1976,
1977; Conde 1975; Mauseth et al. 1995; Mauseth 1993, 2004, 2006; Bobich &
Nobel 2001, Landrum 2001, Altesor & Ezcurra 2003; Terrazas & Arias 2003). No
entanto, poucos estudos incluem um número satisfatório de espécies
brasileiras, tendo em vista a grande diversidade encontrada, principalmente nas
regiões Nordeste e Sudeste (Bona et al. 1997; Silva & Alves 1999; Soffiatti &
Angyalossy 2003, 2005, 2007; Arruda et al. 2005; Yoshikawa et al. 1999; Melode-Pinna et al. 2006, Godofredo & Melo-de-Pinna 2008).
Dentre os estudos anatômicos realizados com a família grande parte
utilizou

representantes

de

Cactoideae.

Uma

característica

que

todos

representantes desta subfamília compartilham é a presença de folhas vestigiais
observadas a partir de estudos realizados no meristema apical de várias
espécies (Boke 1941, 1951, 1957, 1961).
Outro caráter distinto é a presença de um sistema de revestimento
composto por epiderme persistente, associada a uma ou várias camadas de
hipoderme que pode ou não possuir suas paredes espessadas – hipoderme
colenquimática (Gibson & Nobel 1986; Darling 1989). A epiderme pode ser
composta por uma ou várias camadas de células cobertas por cutícula. Nestas
camadas encontram-se estômatos do tipo paralelocítico que se distribuem
aleatoriamente por todo o caule (Eggli 1984; Terrazas & Arias 2003). Segundo
Terrazas & Arias (2003) algumas espécies podem apresentar em suas células
epidérmicas importantes modificações denominadas papilas que podem ser
utilizadas para a delimitação de gêneros ou até espécies. As papilas são
projeções das células epidérmicas e estão presentes em algumas espécies de
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Thelocactus (K. Schum.) Britton & Rose e Peniocereus (A. Berger) Britton &
Rose (Loza-Cornejo & Terrazas 2003). Outros representantes podem ainda
possuir diferentes tipos de inclusões celulares nas suas células epidérmicas
como cristais prismáticos e/ou drusas que também possuem valor taxonômico
(Bailey 1961; Terrazas & Arias 2003).
No sistema fundamental encontramos a hipoderme, presente em grande
parte das espécies de Cactoideae, logo interno à epiderme. O sistema de
revestimento juntamente com a hipoderme confere proteção à planta contra
agentes externos físicos, sejam naturais ou animais.

Outros caracteres

anatômicos são citados por alguns autores como estratégias adaptativas ao
acúmulo de água, a citar, o parênquima aqüífero, as estruturas secretoras de
mucilagem e um tipo peculiar de traqueíde vascular, denominadas atualmente
como “wide-band tracheids” (Conde 1975; Fahn & Cutler 1992; Mauseth 1993).
Encontradas no sistema vascular primário e secundário de caules e folhas
suculentas, as WBTs estão presentes em espécies das subfamílias Cactoideae
e Opuntioideae (Mauseth & Plemons 1995). Estas células foram observadas
inicialmente por Schleiden (1845) e vem sendo estudadas por diversos autores,
como Carlquist (1975); Gibson & Nobel (1986); Mauseth et al. (1995); Landrum
(2001); Mauseth & Stone-Palmquist (2001); Mauseth (2004,2006); Soffiatti &
Angyalossy (2003, 2005, 2007); Arruda et al. (2004); Yoshikawa et al. (2005);
Melo-de-Pinna et al. (2006) e Godofredo & Melo-de-Pinna (2008). As traqueídes
típicas são caracterizadas por sua forma alongada e pela eliminação de seu
conteúdo protoplasmático na sua maturidade funcional. Durante os estágios de
crescimento do eixo axial da planta observa-se que as traqueídes tendem a
apresentar espessamentos de parede secundária que possivelmente tendem a
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diminuir a velocidade do fluxo da água no tecido xilemático (Bailey 1953). No
entanto, as WBTs possuem maiores espessamentos de parede secundária que
as típicas traqueídes. Quanto a função, podemos citar: 1) evitar a cavitação
pela prevenção da perda do tugor das células que podem colapsar sob a
pressão do crescimento das células vizinhas ou pelo movimento do caule
durante a perda e ganho de água durante as estações do ano; 2) condução e
armazenamento de água (Mauseth 1995).
Mauseth (2004) sugeriu quatro prováveis origens para as traqueídes
vasculares (WBTs) em Cactaceae. O autor menciona que os resultados obtidos
até o momento corroboram a hipótese da origem única das WBTs e a sua
distribuição universal. Ainda com relação a esta hipótese, o autor sugere que
novas

investigações

sejam

realizadas

nos

diferentes

estágios

do

desenvolvimento (embriões e plântulas), e em órgãos ainda não analisados
como, por exemplo, as raízes.
Melo-de-Pinna et al. (2006) observou a presença de WBTs em plântulas
de Cipocereus minensis, espécie também analisada em sua fase adulta por
Soffiatti & Angyalossy (2003), as quais não relatam a ocorrência dessas células.
Outros trabalhos têm revelado que nos indivíduos adultos de espécies
colunares, as traqueides estão limitadas a região basal não fotossintetizante do
caule (Mauseth.2004.; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008). Esses resultados
demonstram que o mapeamento desse caráter na família deve ser revisto, e
reforça a necessidade de um estudo em diferentes fases do desenvolvimento
da planta.
Com esta perspectiva, foi realizado o estudo do desenvolvimento de
Melocactus ernestii e M. paucispinus, procurando analisar a ontogenia das
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traqueídes vasculares (WBTs) e as modificações anatômicas ocorridas desde
as fases de embrião ao indivíduo jovem.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de material botânico
Para este estudo foram coletados frutos maduros de Melocactus ernestii
Vaupel e M. paucispinus Heim & Paul no município de Morro do Chapéu - BA.
O material coletado foi identificado pelo Dr. Marlon Machado. Espécimes
testemunho foram depositados no Herbário da Universidade de São Paulo.

Análises

anatômicas

dos

indivíduos

em

diferentes

fases

do

desenvolvimento.
Os materiais analisados foram obtidos a partir de experimentos de
germinação realizados no Departamento de Botânica (D.D. Abreu, capítulo 2).
Após a germinação, foram utilizadas três plântulas de cada espécie para cada
intervalo do desenvolvimento analisado. Além do embrião, escolheu-se 5
momentos particulares do desenvolvimento da planta, para fazer as secções
transversais e longitudinais, como já dito foram eles: embrião; 1 dia, 1 mês, 4
meses, 8 meses e 1 ano.
Inicialmente as amostras foram colocadas em água destilada e em
bomba à vácuo até a retirada do ar. Em seguida, foram fixadas em
glutaraldeído (Karnovsky 1965). Para desidratação utilizou-se série etanólica
(Johansen 1940), sendo a infiltração e inclusão realizada em historesina metaacrilatoglicol (Ruzin, 1999 modificada).
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Para a obtenção de cortes seriados, transversais e longitudinais em fita
no micrótomo rotativo, foi utilizado o seguinte protocolo:

•

Pré-infiltração das amostras:
Seguiram-se instruções do Kit Historesina (Hidroxietilmetacrilato,
Leica Heidelberg).

•

Infiltração das amostras:
Composta pela mistura de 5ml d solução para infiltração acrescidas
por 0,25 ml de Polietilenoglicol (PEG) 400.

•

Inclusão das amostras:
Composta pela mistura da solução A na solução B:
Solução A: 7,5 ml de solução de infiltração acrescidas por 0,5 ml de
endurecedor;
Solução B: 0,5 ml de PEG 400.

As lâminas foram coradas em azul de Toluidina 0,05% (O’Brien et al.
1965).
Ao todo foram confeccionadas cerca de 400 lâminas, que continham
cada uma 25 cortes em média. Como resultado final produziu-se mais 10.000
cortes, dos quais somente os mais significativos estão presentes neste trabalho.
Para melhor observação do formato das células, em especial, as WBTs,
foi utilizada a técnica de dissociação. As amostras foram constituídas por
raízes e caules de plântulas e plantas obtidas nos intervalos descritos acima,
submetidas à solução de Franklin (1945 – peróxido de hidrogênio e ácido
acético 1:1), deixados em estufa a 60 ºC por 48 horas, lavados em água
destilada e mantidos em etanol 70%. O material foi corado com safranina 1%
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em etanol 50% e posteriormente, montados em lâminas semi-permanentes
com a utilização de gelatina glicerinada (Kraus & Arduin 1997).
As fotomicrografias foram obtidas a partir do Sistema de Digitalização de
Imagem IM50 acoplado ao microscópio Leica DMLB do Laboratório de
Anatomia Vegetal (IB-USP).

RESULTADOS
Embrião
Os embriões observados são resultado de secções transversais e
longitudinais de sementes maduras de Melocactus ernesti. Na figura 1A é
possível observar a estrutural geral do embrião em secção longitudinal,
mostrando a continuidade do eixo hipocótilo-radícula. Nesta fase do
desenvolvimento a radícula é diminuta, fato que mudará completamente após a
germinação. Com relação ao sistema de revestimento foi observado que todo o
embrião apresenta epiderme unisseriada constituída por células de contorno
variado (Fig. 1A-D), apresentando, principalmente na região do caule
(hipocótilo), células com parede periclinal externa convexa (Fig. 2A-D). Uma
fina camada de cutícula ocorre na região dos cotilédones (Fig.1B) e hipocótilo.
No entanto, não está presente na região da radícula, onde são observados
pêlos radiculares (Fig. 2A-B). Interno a epiderme, na região do hipocótilo, já se
observa a hipoderme (Fig. 1A, 2A) constituída por células de paredes finas.
Grande parte das células parenquimáticas da região cortical no hipocótilo
possui conteúdo citoplasmático denso, sendo provavelmente uma substância
de reserva (Fig. 1A). Essas substancias não estão presentes em grande
quantidade nos cotilédones (Fig. 1B).Na radícula (Fig. 1D) o córtex é
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homogêneo, sem a distinção de uma exoderme. Grande parte das células
parenquimáticas da região cortical no hipocótilo possui conteúdo citoplasmático
denso. Com relação ao sistema vascular é possível identificar a diferenciação
do procâmbio na radícula, com os primeiros elementos de protoxilema (Fig.1D),
além do periciclo. Nesta mesma figura, é possível identificar a endoderme
limitando internamente a região cortical. A continuidade dos sistemas
fundamentais (revestimento, fundamental e vascular) na região de transição
entre a raiz e o caule está demonstrada na figura 2A, independente das
particularidades encontradas em cada órgão, como a presença dos pêlos
absorventes na raiz e da hipoderme no hipocótilo. No material analisado não
foram observadas traqueídes vasculares no xilema primário, apenas elementos
de vaso.

Plântulas com 1 dia
Nesta fase foi possível identificar plântulas com aspecto globular (Fig.
2C). Neste estágio de desenvolvimento, a raiz primária aumenta de tamanho
ocupando uma proporção de um terço do tamanho total da plântula. Próximo à
base do hipocótilo, se observa a saída de uma raiz lateral a partir de células
pericíclicas (Fig. 3A,B). As células epidérmicas no hipocótilo mantêm o padrão
observado no embrião, ou seja, células com parede periclinal externa convexa
(Fig. 3C). Em determinadas regiões, as células epidérmicas se dividem
periclinal e anticlinalmente, formando uma estrutura multicelular (Fig. 3C-D,F),
que dá um aspecto papiloso a superfície do caule. Estômatos estão presentes
ao mesmo nível das células epidérmicas (Fig. 3F), as quais em vista frontal
apresentam paredes levemente onduladas (Fig.3E).
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Nesta fase do desenvolvimento foram observadas traqueídes vasculares
com espessamento de parede secundária anelar (“WBT”) na região de
transição entre o hipocótilo e a raiz (Fig.2D). Nas células do sistema
fundamental não se observa grande quantidade de reserva como no embrião,
possivelmente foram utilizadas durante o processo de germinação. Na raiz, o
córtex é reduzido em relação ao caule, o qual mantém a organização já
observada no embrião, com a presença da hipoderme constituída por células
de paredes finas (Fig. 3D).
Aréolas já estão presentes nos indivíduos após um dia da germinação e
podem ser observadas nas figuras 4A-E. Na região do meristema apical
caulinar, representada pela figura 4A, é possível observar a base de cada folha
não desenvolvida (costelas) e que na axila de cada costela se formará a aréola
com uma região meristemática (Figs. 4A-E). As aréolas produzem os
primórdios foliares, além de tricomas multicelulares (Fig. 4C-E). Esses tricomas
se formam a partir de células epidérmicas que se mantêm meristemática (Fig.
4D).

Plantas com 1 mês
Foi possível observar, um aumento considerável da raiz primária, em
relação do hipocótilo (Fig. 5A). Em corte transversal da raiz é possível
identificar a formação dos elementos traqueais nas figuras 5B-C, onde
podemos visualizar a formação de um cilindro vascular circundado pelo
periciclo e, mais externamente pela endoderme. Na região de transição (raizhipocótilo) as traqueídes vasculares estão mais evidentes, com um número
maior de células em relação à fase de desenvolvimento anterior, apresentando
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padrão anelar e anelar-helicoidal de espessamento de parede secundária (Fig.
5D,E).
Com relação ao sistema fundamental da raiz, todo material analisado
estava em estrutura primária, tendo sido registrada a fase meristemática da
endoderme gerando a região interna do córtex (Figs. 5F-G).
No caule, o sistema fundamental mantém o padrão encontrado nos
estágios anteriores do desenvolvimento, sendo observadas ainda células
epidérmicas papilosas e a hipoderme nitidamente diferenciada em grande parte
do caule, mas sem o espessamento de parede primária (Fig. 6A-B). Interno a
hipoderme, já se observa uma organização das células parenquimáticas em
formar o parênquima paliçádico mais externamente, seguido de células
isodiamétricas (Fig. 6A). É possível observar a formação das costelas a partir
do meristema apical caulinar (Fig. 6C-F).

Plantas com 4 meses
Neste estágio, as células epidérmicas no caule não apresentam as
mesmas características observadas nos estágios anteriores, ou seja, as células
não são papilosas, conseqüentemente, a superfície não apresenta aspecto
ondulado (Fig. 7A-C). A hipoderme, por outro lado, mantêm as mesmas
características descritas anteriormente, estando constituída por células de
paredes finas. As células parenquimáticas na região cortical aumentaram
consideravelmente em volume (Fig. 7A), assim como também a densidade de
traqueídes vasculares na zona de transição (base do caule Fig. 7D,E). Essas
traqueídes mantêm os padrões de espessamento de parede secundária
registrados nos estágios anteriores (anelar e anelar-helicoidal).
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As figuras 8A-E mostram regiões seqüenciais de diferenciação dos
tecidos a partir da transição raiz/caule, iniciando com uma organização típica
de raiz (Figs. 8A-B), até a formação de feixes colaterais caulinares (Fig. 8C-D),
com a saída de feixes vasculares em direção às aréolas, caracterizando os
traços de aréola (Fig. 8D-E). Neste estágio as aréolas são mais evidentes, o
que torna as bases das folhas bem desenvolvidas, formando os tubérculos
(“tubercules”), como mostra a figura 8F.

Plantas com 8 meses
Na região próxima ao ápice registramos através da figura 9A, uma
situação meristemática com o procâmbio formando um cilindro central e células
proendodérmicas em divisão periclinal, para gerar a região interna do córtex e,
posteriormente, a endoderme. Já próximo à base do caule encontramos a
mesma raiz com o cilindro vascular típico de uma dicotiledônea em crescimento
primário (Fig.9B).
Próximo à zona de transição (raiz/caule), as características do sistema
vascular radicular se mantêm, como a presença do cilindro vascular constituído
por xilema exarco e traqueídes vasculares no xilema primário e secundário
(Fig.9C). Porém ainda nesta região ocorre um aumento no número de células
corticais, semelhante ao observado no caule (Fig. 9D). Nas figuras 9E-F são
observados feixes vasculares e a região medular no centro do cilindro vascular.
Nesta fase já é possível identificar a presença de feixes corticais (Fig. 9F).
Com o desenvolvimento de novas aréolas, é possível observar na figura
10A, um aspecto geral do caule com várias costelas. Na região do meristema
apical caulinar observamos uma organização túnica-corpo, com células
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meristemáticas derivadas do corpo formando o meristema medular (“pith - rib
meristem”) e a zona de transição (“transiction zone”), da qual surgirá o sistema
vascular (Fig. 10B). Em secções longitudinais do caule, observamos a região
apical com várias costelas (base da folha desenvolvida) e alguns primórdios
foliares (Figs. 10C-D). No caule, foram observados os traços de aréolas na
região cortical, os quais partem do cilindro vascular e se direcionam até a base
das aréolas (Fig. 11A). Nas figuras 11B-D, representando secções longitudinais
da região de uma aréola, observamos a presença de tricomas (Fig. 11C),
espinho (Fig. 11D) e um primórdio foliar não desenvolvido (Fig. 11B, seta).

Plantas com 1 ano
Nos indivíduos com um ano pouco se altera em relação aos tecidos
presentes na raiz e no caule, onde observamos uma variação apenas
quantitativa, principalmente em relação às traqueídes vasculares e às células
parenquimáticas da região cortical (Fig.12A-D). As traqueídes vasculares são
observadas apenas na região de transição raiz/caule (12A-C). Já no sistema
vascular do caule, constituído por feixes colaterais foram observados apenas
elementos de vaso como células condutoras do xilema (12D-E).
Na região do ápice caulinar observamos as mesmas estruturas descritas
no estágio anterior (Fig. 13A). Ressaltamos que não foram observadas folhas
com desenvolvimento da lâmina foliar e que nas regiões das aréolas se formam
apenas os primórdios de folha, sem diferenciação posterior.
As células epidérmicas se mantêm não papilosa, como descrito a partir
dos 4 meses. No entanto, nessa fase observamos que as mesmas apresentam
paredes periclinais maiores, em relação às anticlinais, em uma secção
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transversal (Fig. 13B). A hipoderme, presente apenas no caule é unisseriada,
cujas

células

apresentam

paredes

finas

não

apresentando

ainda

o

espessamento colenquimático característico (Fig. 13B). A região cortical, agora
mais desenvolvida, está claramente organizada por células alongadas
perpendicularmente em relação ao eixo do órgão e divisões celulares são
observadas em toda sua extensão (Fig. 13B)
Os padrões de espessamento de parede secundária encontrados nas
traqueides vasculares foram tipo anelar, helicoidal, dupla-hélice e anelarhelicoidal (Fig. 13C-D). Um outro tipo de traqueíde foi observado no caule de
M. ernestii, as quais quando comparadas as WBTs são menores e mais largas,
além

de não possuírem

largo espessamento de parede

secundária

(Figs. 13E-F).

DISCUSSÃO
As sementes em Cactaceae apresentam características que foram
corroboradas neste trabalho como, por exemplo, a caracterização dos embriões
de cotilédones diminutos e suculentos com grande expansão do eixo-hipocótilo
radicular e possível perda do endosperma (xenófito) sendo o tecido de reserva
desempenhado pelo perisperma (Martin 1946; Buxbaum 1953; Freeman 1969;
Bregman

1983).Desta

forma

estes

embriões

possuem

cotilédones

permanentemente clorofilados prontos para realizar fotossíntese logo após a
germinação da semente (Beck 2005). No material analisado foi possível
observar que não se formaram aréolas no cotilédone e na região do hipocótilo.
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Assim

como em

outros

exemplos

de

plântulas

na

família,

o

desenvolvimento do sistema radicular se faz rápido, pois no embrião o sistema
radicular ocupava cerca de um terço do tamanho total do embrião, sendo que
após um ano de vida a proporção muda para quase o dobro de sistema
radicular em relação ao tamanho total do corpo da planta. Este fato é visto
como estratégia para a sobrevivência das espécies que habitam ambientes
xéricos já que um sistema radicular extenso absorverá a água da superfície
rapidamente (Bailey 1966, Freeman 1969, Boke 1979).
O desenvolvimento extenso do sistema radicular em Cactaceae pode
estar ligado ao crescimento determinado da raiz primária que acaba induzindo o
desenvolvimento de raízes laterais que por sua vez podem ou não apresentar
um crescimento determinado (Dubrovsky & Gómez-Lomeli 2003). Este
crescimento determinado é o resultado do desenvolvimento programado das
células do meristema apical radicular o qual entra em atividade logo após a
germinação e em determinado momento cessa a divisão de suas células que
acabam se diferenciando geralmente em um período curto como ocorre com
Ferocactus peninsulae (F.A.C. Weber) Britton & Rose e Stenocereus
gummosus (Engelm.) Gibson & Horak (Dubrovysk 1997). Entretanto, nos
representantes analisados neste estudo a raiz principal é persistente em todos
os estágios analisados. Fato interessante, pois somente foram encontradas
raízes adventícias em indivíduos adultos de M. horridus Wermann Notizbl. e M.
zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. (Arruda et al. 2005). Portanto devemos
levar em consideração que embora a raiz primária esteja presente em
indivíduos com um ano de idade, esta pode se degenerar com um tempo.
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A anatomia das raízes nos representantes analisados apresenta o
mesmo padrão tetrarco observado por De Fraine (1910) em Pereskia e Opuntia.
Possivelmente devido ao rápido desenvolvimento desse órgão, encontramos a
diferenciação das primeiras traqueídes do tipo WBT que auxiliarão na função de
transporte de água, embora Freeman (1969) presuma que estas células não
são elementos traqueais verdadeiros com função de transporte. No entanto, em
Melocactus, as WBTs são elementos traqueais verdadeiros com função de
transporte, originadas a partir de células procambiais. Assim em Melocactus
estas células possuem origem vascular.
As WBTs apresentam uma nítida modificação temporal no espessamento
de suas bandas começando pelo padrão anelar, anelar-helicoidal, helicoidal e
dupla-hélice. Este padrão específico de espessamento destas traqueídes
vasculares provavelmente são reflexos da instalação de um designer diferente
na forma de crescimento e organização desde o sistema vascular primário em
Cactaceae (Gibson 1977). Estas células por sua vez estão distribuídas desde a
raíz até o ápice caulinar, no entanto só entramos os padrões de espessamento
helicoidais na porção da base do caule, sendo que à medida que nos afastamos
desta região as traqueídes tendem a apresentar somente padrão de
espessamento anelar, principalmente nas regiões próximas aos ápices. Outro
fator observado foi o aumento do comprimento das traqueídes em direção ao
ápice caulinar corroborando a descrição de Sanio (1872) onde o comprimento
das traqueídes aumenta da base em direção ao ápice da planta.
Durante o desenvolvimento dos indivíduos foi possível registrar que a
região da base do caule, anatomicamente organizada como região de transição
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raiz/caule, corresponde ao hipocótilo o qual não apresenta aréolas, que
somente serão originadas no epicótilo.

Uma estrutura que chama muita atenção no sistema fundamental em
Cactaceae é a presença de feixes corticais. Vários autores têm tratado feixes
corticais como a chave inovadora para a evolução de muitos cactos
particularmente em Cactoideae, pois estas estruturas promovem uma eficaz
comunicação entre córtex e feixes vasculares (Mauseth & Sajeva 1992,
Terrazas & Arias 2003, Mauseth 2006). Alguns autores têm registrado feixes
corticais em mais de dez outras famílias como, por exemplo, Asteraceae,
Fabaceae (Metcalfe & Chalk 1950, Kshetrapal 1973, Karrfalt 1975, Melo-dePInna & Menezes 2003, Hassan & Heneidak 2006). Até o momento não se
sabe quais são os mecanismos que controlam a formação dos feixes corticais
(Mauseth 2006). Com o desenvolvimento deste estudo foi possível observar
que os chamados feixes corticais nada mais são do que ramificações dos traços
que vascularizam as aréolas e a quantidade destes está relacionada à
quantidade de aréolas que o caule possui. Entretanto, o surgimento destas
estruturas pode também estar relacionado ao aumento do caule em diâmetro já
que com maior volume o caule certamente precisará de maior vascularização
(Mauseth & Sajeva 1992). Estes feixes corticais não foram encontrados na
região derivada do hipocótilo (região de transição entre raiz e caule
propriamente dito) sendo somente visualizados quando iniciada a produção das
aréolas no epicótilo. Os traços das aréolas são semelhantes aos traços foliares
encontrados na grande maioria das plantas vasculares, pensando assim os
feixes corticais se assemelhariam com as nervuras secundárias e terciárias
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presente nas folhas das eudicotiledôneas. Estes traços e suas ramificações
provavelmente também possuem as mesmas funções de transporte de seivas
realizadas pelas venações foliares.
Aparentemente a região do meristema apical caulinar (MAC) em
Cactaceae,

apresenta

algumas

modificações

em

relação

às

demais

angiospermas, no entanto, ao analisar a formação destas estruturas em detalhe
percebemos que a diferenciação dos tecidos é basicamente a mesma.
Desde a embriogênese o local onde originará o meristema apical caulinar
(Mac) sofre diferenciações no padrão da divisão das células formando as
características camadas presentes nesta região. O meristema apical em
Melocactus pode ser divido em cinco zonas (fig. 1 e 2) seguindo a teoria
proposta por Boke em 1944 e atualizada em 1953. Sendo estas zonas divididas
basicamente pelas diferenças no tamanho e no plano de divisão de suas
células. Zona 1 ou túnica composta por uma camada unisseriada de células
que produzirão o sistema de revestimento da planta. Sua estrutura é
heterogênea formada por células de vacúolo conspícuo com formato. As
divisões geradoras por esta camada são periclinais e estas originaram a
epiderme nas espécies analisadas, No entanto, algumas células podem se
dividir anticlinalmente para produzir projeções como acontece com as papilas
encontradas nos representantes estudados. Logo abaixo a zona 1 encontramos
a zona 2 (corpo ) que é responsável pela produção de todas as outras células
do meristema apical caulinar. Sua estrutura é complexa, pois suas células
dividem-se em diferentes planos, Imediatamente ao lado da zona 2
encontramos a zona 3 constituída por células menores com vacúolo conspícuo
é comum encontrarmos figuras mitóticas. Nesta zona observamos a formação
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de flancos que darão origem às folhas, e todos os órgãos foliares, assim como
também os feixes vasculares e o córtex incluindo os feixes corticais. As novas
células possuem espessamento de suas paredes pouco proeminente, A zona 4
é o chamado “rib meristem”que será responsável pela produção da medula.
Estas células são maiores que as das zonas anteriores e apresentam padrão de
disposição em colunas semelhante às células cambiais. Circundando a zona 4
localizamos a zona 5

possui células de paredes destas células formadas

paralelamente ao eixo do meristema apical. Estas células são derivadas
particularmente do meristema medular da zona 4.

Fig. 1 - Diagrama exemplificando a zonação do meristema apical caulinar em Echinocereus
(Boke 1951). Fig. 2- Secção longitudinal do meristema apical caulinar de M. paucispinus, onde
foi utilizado cores em exemplares deste estudo para identificar as zonações propostas por Boke
(1951) . Zona 1-rosa; Zona 2-amarelo; Zona 3- laranja; Zona 4- azul e Zona 5- verde. Escala:
100 µm.

Os primórdios foliares aparentemente são resultado de divisões
periclinais de uma ou mais camadas de células no local onde o meristema
apical formara os flancos.
Em Melocactus evidenciou-se a formação dos primórdios foliares a partir
de divisões periclinais das células da zona 3 corroborando os dados descritos
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por Boke (1951) para Echinocereus Engelm. Foi proposto pelo mesmo autor a
separação entre a vascularização dos primórdios foliares e as aréolas.
Entretanto, nas espécies analisadas percebemos que pode ocorrer uma ligação
entre a vascularização de aréolas e primórdios foliares como proposto por
Mauseth (2004 e 2006).
A ontogenia das aréolas se dá na região periférica da zona do meristema
apical logo após o desenvolvimento dos primórdios foliares. Gradualmente o
meristema da aréola aumenta em tamanho se tornando maior ou do mesmo
tamanho que o meristema apical. Em sua atividade o meristema da aréola
produz muitos tricomas e espinhos. Ao observar representantes a partir de 8
meses identificamos um fenômeno proposto por Boke (1951) que trata da
ocorrência de dormência das aréolas ao atingir cerca de 1.5cm de distancia do
meristema apical caulinar. Neste estágio o ápice da aréola parece estar mais
plano onde anteriormente era curvado. O autor relata ainda que nesta fase a
aréola acompanha a curvatura do caule. Sendo a atividade da aréola irregular,
portanto a exata ordem de produção de espinhos e tricomas não podem ser
determinada. O ápice da aréola tende a produzir os primórdios na mesma
seqüência em espiral do meristema apical. O meristema apical nunca produzirá
um primórdio de espinho assim como uma aréola não produzirá o primórdio de
uma folha.
O sistema de revestimento em Cactaceae, desempenhado pela
epiderme, juntamente com a hipoderme (camada mais externa do sistema
fundamental) possuem papel fundamental para a proteção dos tecidos internos
contra o ataque de herbívoros e outros organismos patogênicos além de
também desempenhar importante papel na diminuição da incidência dos raios
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solares que chegam até a planta evitando assim redução na perda de água do
caule (Gibson & Nobel 1986).
Alguns caracteres anatômicos da epiderme e hipoderme podem ser
utilizados pela taxonomia na separação dos grupos (Loza-Cornejo & Terrazas
2003). Uma característica importante encontrada no sistema de revestimento foi
à presença de papilas especialmente nos primeiros meses de vida em
Melocactus. Estas células também foram citadas em outros gêneros de
Cactaceae como Ariocarpus , Thelocactus, Turbinicarpus, Peniocereus (LozaCornejo & Terrazas 2003). Até o momento não se sabe ao certo a função
destas células, no entanto Fanh (1990) classifica em Mesembryanthenum sp.
células semelhantes a estas papilas com o nome de vesícula de água .
Aparentemente estas vesículas de água podem auxiliar a planta na captura de
luz durante o processo fotossintético.
Os estômatos observados são do tipo paralelocítico corroborando a
revisão dos tipos estomáticos em Cactoideae feitos por Eggli (1984). A
disposição destes tende a ser aleatória por toda a superfície do caule desde o
primeiro dia após a germinação. Grande parte dos representantes suculentos
em Cactaceae apresentam seus estômatos situados ao mesmo nível das
células epidérmicas e com grandes câmaras subestomáticas que são
importantes no armazenamento de CO2 já que a maioria dos representantes
apresentam metabolismo CAM ( Eggli 1984; Fahn & Cutler 1992, Ayala-Cordero
2006; Hernadez-Gonzalez & Briones 2007; Soffiatti & Angyalossy 2007).
A partir dos resultados obtidos neste trabalho podemos concluir que o
padrão de desenvolvimento e a estrutura interna dos órgãos vegetativos das
duas espécies analisadas são semelhantes, embora venham a apresentar
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algumas diferenças morfológicas na fase adulta. Dentre os caracteres
anatômicos observados, um que mereceu especial atenção foi a diferenciação
do padrão de espessamento das traqueides vasculares, sendo este o primeiro
trabalho a registrar as diferentes fases (anelar a dupla-hélice) como um padrão
semelhante ao observado, em geral, para os elementos traqueais em
eudicotiledôneas.

99

Capítulo 4___________________________________________________________________

REFERÊNCIAS
Altesor, A. & Ezcurra, E. 2003. Functional morphology and evolution of stem
succulence in cacti. Journal of Arid Environments 53: 557-567.
Anderson, E. F. 2001. The Cactus Family. TimberPress, Portland, Oregon,
US
Arruda, E.; Alves, M. & Melo-de-Pinna, F. 2004. Elementos traqueais de cinco
táxons de Cactaceae da caatinga pernambucana, Brasil. Acta Botanica

Brasílica 18: 721-726.
Arruda, E.; Melo-de-Pinna, G. F. & Alves, M. 2005. Anatomia dos órgãos
vegetativos de Cactaceae da Caatinga pernambucana. Revista brasileira

de Botânica 28(3): 589-601.
Ayala-Cordero,G.; Terrazas, T.;Lopez-Mata, L. & Trejo, C. 2006. Morphoanatomical

changes

and photosynthetic

metabolism

of

Stenocereus

beneckei seedlings under soil water deficit. J. Exp. Bot. 57(12):

3165-

3174.
Bailey, I. W. 1953. Evolution of the Tracheary Tissue of Land Plants.

American Journal of Botany 40(1): 4-8.
Bailey, I. W. 1966. The significance of the reduction of vessels in the Cactaceae.

Journal of the Arnold Arboretum 47: 288-292.
Bailey, I.W. 1961. Comparative anatomy of the leaf-bearing Cactaceae.III. Form,
distribution of crystals in: Pereskia, Pereskiopsis,Quiabentia. Journal of the

Arnold Arboretum 42:334–347
Bailey, I. W. 1962. Comparative Anatomy of Leaf-Bearing Cactaceae .VI The
Xylem of Pereskia sacharosa and Perskia aculeate. Journal of the Arnold

Arboretum 43: 376-388.

100

Capítulo 4___________________________________________________________________

Bailey, I. W. 1963. Comparative Anatomy of Leaf-Bearing Cactaceae .VII The
Xylem of Pereskia from Peru and Bolivia.Journal of the Arnold

Arboretum 44: 126-137.
Barroso, G.; Guimarães, E. Ichaso, C.; Costa, C. & Peixoto, A. 1978.

Sistemática das Angiospermas do Brasil. Volume I. LTC/EDUSP, São
Paulo.
Beck, C. B. 2005. An Introduction to Plant Structure and Development.
Cambridge University Press, New York.
Boke, N. H. 1979. Root glochids and root spurs of Opuntia arenaria
(Cactaceae). American Journal of Botany 69: 1085–1092.
Boke, N. H. 1941. Zonation in the Shoot Apices of Trichocereus spachianus
and Opuntia cylindrical. American Journal of Botany 28(8): 656-664
Boke, N. H. 1951. Histogenesis of the Vegetative Shoot in Echinocereus.

American Journal of Botany 38(1): 23-38.
Boke, N. H. 1957. Comparative Histogenesis of the Areoles in Homalocephala
and Echinocactus. American Journal of Botany 44(4): 368-380.
Boke, N. H. 1961. Areole Dimorphism in Coryphantha. American Journal of

Botany 48(7): 593-603.
Bregman, R. & Bouman, F. 1983. Seed germination in Cactaceae. Botanical
Jounal of the Linnean Society 86: 357-374.
Bobich, E. G.& Nobel, P. S. 2001. Vegetative reproduction as related to
biomechanics, morphology and anatomy of four cholla cactus species in The

Sonoran Desert. Annals of Botany 87: 485-493.

101

Capítulo 4___________________________________________________________________

Bona, C. ; Hkaehler, M.; Takemore, N.K.; Cervi, A. C.; & Alquini, Y. 1997.
Análise morfo-anatômica de Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott (Cactaceae).

Brazilian Arq. Biol. Tech. 40: 752-759.
Buxmaum, F. 1953. Morphology of cacti. Abbey Garden press, Pasadena.
Cactoideae - tribe Ceereae). Revista de Biologia Neotropical (1-2): 11-22.
Carlquist, S. 1975. Ecologycal strategies of xylem evolution. University of
California Press, Berkeley.
Conde, L. 1975. Anatomical comparisons of five species of Opuntia
(Cactaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden 62: 425-473.
Da Silva B. P., Parente J. P. (2002) Chemical properties and biological activity
of a polysaccharide from Melocactus depressus. Planta Med. 68: 74-76.
Darling, M.S. 1989. Epidermis and hypodermis of the Saguarocactus (Cereus
giganteus): anatomy and spectral properties. American Journal of Botany

76: 1698-1706.
De Fraine, E. 1910. The seedling structure of certain Cactaceae. Annals of

Botany 24: 125-175
Dubrovsky, J. G. & Gómez-Lomeli, L. F. 2003. Water deficit accelerates
determinate developmental program of the primary root and does not affect
lateral root initiation in a Sonoran Desert cactus (Pachycereus

pringlei,

Cactaceae). American Journal of Botany 90 (6) 823-831.
Dubrovysk, J. G. 1997. Determinate primary-root growth in seedlings of
Sonoran Desert Cactaceae; its organization, cellular basis, and ecological
significance. Planta 203(1): 85-92.

Eggli, U. 1984. Stomatal typesof Cactaceae. Pl. Syst. Evol. 146: 197-214.

102

Capítulo 4___________________________________________________________________

Fahn, A. 1990. Plant anatomy. 4.ed. New York : Pergamon, 1990.
Fahn, A & Cutler, D. 1992. Xerophytes. Gebrüder Borntraeger, Berlin.
Franklin, G. L. 1945. Preparation of thin sections of synthetic resins and woodresin composites, and new macerating method for wood. Nature 155: 51.
Freeman, T. P. 1969. Developmental Anatomy of Opuntia basilaris.I. Embryo,
Root and Transistion Zone. American Journal of Botany 56: 1067- 1074.
Ganong, W. F. 1895.Present Problems in the Anatomy, Morphology, and
Biology of the Cactaceae (Concluded). Botanical Gazette 20(5): 213-221.
Gibson, A. & Nobel, P.1986. The cactus primer. Havard University Press,
Cambridge.
Gibson, A. 1973. Comparative anatomy of secundary xylem in Cactoideae
(Cactaceae). Biotropica 5: 29-65.
Gibson, A. 1976. Vascular Organization in Shoots of Cactaceae. I. Development
and Morphology of Primary Vasculature in Pereskioideae and Opuntioideae.

American Journal of Botany 63(4): 414-426.
Gibson, A. 1977.Vegetative anatomy of Maihuenia

(Cactaceae) with some

theoretical discussions of ontogenetic changes in xylem cell types. Bulletin

of the Torrey Botanical Club 104 (1): 35-48.
Godofredo, V. R. & Mello-de-Pina, G. F. 2008. Occurrence of wide-band
tracheids in Cactaceae:Wood variation during Pilosocereus aurisetus
development. Journal of the Torrey Botanical Society 135(1): 94-102.
Hamilton,

M.

W.

1970.

Seedling

Development

of

Opuntia

bradtiana

(Cactaceae). American Journal of Botany 57(5): 599-603.

103

Capítulo 4___________________________________________________________________

Hassan, E. & Heneidak, S. 2006. Stem Anatomy and Nodal Vasculature of
some Egyptian Vicia species (Faboideae-Fabaceae). Pakistan Journal of

Biological Sciences. 9(14): 2556-2563.
Johansen, D.A. 1940. Plant Microtechnique. New York: McGraw-Hill Book
Company.
Karnovsky, M. J. 1965. A formaldehyde-glutaraldehyde fixative

of high

osmolality for use in electron microscopy. Journal of Cell Biology 27: 137138
Kraus, J. E.; Sousa, H. C.; Rezende, M. H.; Castro, N. M.; Vecchi, C. & Luque,
R. 1998. Astra blue and basic fucsin double staining of plant materials.

Biotechnic & Histochemistry 73: 235.
KRAUS, J.E. & ARDUIN, M. 1997. Manual básico de métodos em morfologia

vegetal. Editora da Universidade Rural, Rio de Janeiro.
Kshetrapal, S. 1973. Vascular Anatomy of the node and flower of Hoppea
dichotoma Willd. Botanical Gazete 134(1): 1-4.
Landrum, J. V. 2001. Wide-band tracheids inleaves of genera in Aizoaceae the
systematic occurence of a novel cell type and implications for themonophyly
of the subfamily Ruschioideae. Plant Systematic and Evolution 227: 49-61.
Loza-Cornejo,

S.

&

Terrazas,

T.

2003.

Epidermal

and

hypodermal

characteristics in North American Cactideae (Cactaceae). Journal Plant

Res. 116: 27-35.

Martin, A. C. 1946. The comparative internal morphology of seeds. Amer.

Midland Natur. 36: 513-660.

104

Capítulo 4___________________________________________________________________

Mauseth, J. D, Uozumi, Y.; Plemons, B. J. & Landrum, J. V. 1995. Structural and
systematic study of na unsual tracheid type in cactic. Journal of Plant

Research 108: 517-526.
Mauseth, J. D. & Plemons, B. J.1995. Developmentaly variable, polimorphic
woods in cacti. American Journal of Botany 82: 1199-1205.
Mauseth, J. D. 1995. Collapsible Water-Storage Cells in Cacti. Bulletin of the

Torrey Botanical Club 122(2): 145-151.
Maseth, J. D. & Stone-Palmquist, M. E. 2001. Root wood differs strongly from
shoot wood within individual plants of many Cactaceae. International

Journal of Plant Sciences 162(4): 767-776
Mauseth, J. D. & Sajeva, M. 1992. Cortical bundles in the persistent,
photosynthetic stems of cacti. Annals of Botany 70: 317-324.
Mauseth, J. D. 2004. Wide band tracheids are present in almost all species of
Cactaceae. Journal of Plants Research 117: 69-76.
Mauseth, J. D. 2006. Structure-Function Relationships in Highly Modified Shoots
of Cactaceae. Annals of Botany 98: 901-926.
Mauseth, J.1993. Water-storing and cavitation-preveting adaptations in wood of
Cacti. Annals of Botany 72: 81-89.
Melo-de-Pinna, G. F. A.; Arruda, E. & Abreu, D. D. 2006. Wide-Band-Tracheids
in Brazilian Cacti. Bradleya 26: 53-60.
Metcalfe, C.R. & Chalk, L. 1950 Anatomy of the dicotyledons. Claredon
Press, Oxford.
Melo-de-Pinna, G. F. & Menezes, N. L. 2003. Meristematic endodermis and
secretory structures in adventitious roots of Richterago Kuntze (MutisieaAsteraceae). Revista Brasileira de Botânica 26( 5): 34-40.

105

Capítulo 4___________________________________________________________________

O’Brien, T.P.; Feder, N. & McCully, M.E. 1965. Polychromatic staining of plant
cell walls by toluidine blue O. Protoplasma 59(2): 368-373.
Ortega-Baes, P. & Godinez-Alvarez, H. 2006.Global diversity and conservation
priorities in the Cactaceae. Biodiversity and Conservation 15: 817-827.
Ruzin, S. E. 1999. Plant Microtechnique and Microscopy. Oxford University
Press, New York.
Sanio, K. 1872. Ueber die Grösse der Holzzellen bei der gemeinen Kiefer (Pinus
sylvestris L.). Jahrbbusch Wissenschaftliche Botanik 8: 401-420.
Sass, J. E. Botanical microtechnique.2ed. Ames: The Iowa State College
Press,1951.
Schleiden, M. J. 1845. Beiträge zur anatomic der Cacteeb. Mem. De I’ Acad.

Imp. Sci. 4: 335-380.
Silva, D.C. & Alves, J. L. H. 1999. Antomia dos órgãos vegetativos de seis
espécies de Pilosocereus Byles & Rowley (Cactaceae). Boletim de

Botänica da Universidade de São Paulo 18: 53-60.
Soffiatti, P. & Angyalossy, V. 2003. Stem anatomy of Cipocereus (Cactaceae).

Bradleya 21: 39-48.
Soffiatti, P. & Angyalossy, V. 2005. Wood Anatomy of Cipocereus (Cactaceae).

IAWA Journal, Holanda 26(3): 299-308

Soffiatti, P. & Angyalossy, V. 2007. . Anatomy of Brazilian Cereeae (subfamily
Cactoideae, Cactaceae): Arrojadoa Britton & Rose, Stephanocereus A.
Berger and Brasilicereus Backeberg. Acta Botânica Brasilica 21(4):
813-122.

106

Capítulo 4___________________________________________________________________

Taylor, N. P. 1991. The genus Melocactus (Cactaceae) in Central and South
America. Bradleya 9: 1-80.
Taylor, N. & Zappi, D.2004. Cacti of Eastern Brazil. The Royal Botanic Garden
– KEW, Richmond.
Terrazas

T,

Arias

S.

2003.

Comparative

stem

anatomy

in

the

subfamilyCactoideae. The Botanical Review 68: 444–473.
Yoshikawa, R.C.S.; Soffiatti, P. & Angyalossy, V. 2004. Root and stem anatomy
of Melocactus bahiensis and Melocactus concinnus (Cactaceae, subfamily
Cactoideae- tribe Ceereae). Revista de Biologia Neotropical (1-2): 11-22.
Yoshikawa, R.C.S.; Soffiatti, P. & Angyalossy, V. 2005 Root and stem anatomy
of Melocactus bahiensis and Melocactus concinnus (Cactaceae, subfamily
Cactoideae tribe Ceereae). Revista de Biologia Neotropical, v. 1, p. 11-22.

107

Figura 1- Embrião de Melocactus ernestii A. Aspecto geral do embrião em seção longitudinal, observe a
diminuta raíz primária, detalhe para os cotilédones (setas); B. Detallhe da região do meristema apical
caulinar, observe os cotilédones (seta); C. Seção transversal da semente de M. ernestii observe tegumento
da semente; D. Detalhe da região cortical e vascular em seção transversal. Ep- Epiderme; Pe- Pericíclo; EnEndoderme; Te- Tegumento da semente. Escala: 200 µm.
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Figura 2. Embrião de M. ernestii - A. Aspecto geral do sistema vascular do embrião de M. ernestii em
seção longitudinal; B. Detallhe da região vascular (seta); observe os pêlos radiculares; lântula com 1 dia C. Seção longitudinal da plântula com aspecto globoso de M. ernestii; D. Detalhe da região do sistema
vascular em seção longitudinal observe que nesta fase já visualizamos as traqueídes do tipo “WTB” (seta).
Hi- Hipoderme; Pr- Pêlo radicular; Escalas: A-C 200 µm, D 100 µm.
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Figura 3- Plântula com 1 dia de M. ernestii. A-B. Observe nestas fotomicrografias a formação de uma raíz
lateral (setas) a partir de células do pericíclo; C. Corte transversal da porção caulinar observe as células
epidérmicas com projeções responsáveis pelo aspecto papiloso do caule; D. Observe as células da papila
em divisão (seta). E. Vista frontal da epiderme observe as paredes sinuosas das células epidérmicas
(seta). , e estômato do tipo paralelocítico. Ep- Epiderme; Pl- Papilas; Es- Estômato;Hi- Hipoderme; Pc –
Parênquima Clorofiliano; Pe – Pericíclo. Escala: A-E: 200 µm e F: 100 µm.
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Figura 4- Plântula de M. ernestii com 1 dia A. Aspecto geral da plântula de M. ernestii em seção
transversal, observe o meristema apical; B. Detallhe da região do meristema apical caulinar com o início
de formação de uma aréola; C. Aspecto geral a presença de várias aréolas; D-E Detalhe da região
meristemática com várias aréolas (seta). Ar- Aréola. Escala: 200 µm.
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Figura 5- Planta de M. ernestii com 1 mês A. Seção longitudinal demonstrando o aumento
considerável do tamanho da raíz em relação aos estágios anteriores; B-C. Seções transversais da
região da raíz; C. Traqueíde do tipo “WBT”com espessamento anelar; D. Traqueíde do tipo
“WBT”com espessamento anelar-helicoidal e um elemento de vaso (seta); F-G. Observe a fase
meristemática da endoderme gerando a região interna do córtex (seta).Escala: A: 300 µm; B,C, F e
112
G: 200 µm; D e E: 100 µm..

Capítulo 4___________________________________________________________________

Figura 6- Planta com 1 mês de M. ernestii A. Aspecto geral em seção transversal observe organização
das células do parênquima paliçadico; B. Detallhe de células da hipoderme em divisão (seta); C,D.
Seção transversal do meristema apical caulinar, observe formação de uma costela; E,F. Formação de
duas aréolas a partir do meristema apical. Hi- Hipoderme. Escala: 200 µm.
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Figura 7- Planta com 4 meses de M. paucispinus- A. Aspecto geral em seção longitudinal, observe
que as duas primeiras protuberâncias são os cotilédones (setas) B-C. Secções transversais do caule.
B. Detallhe da epiderme com a formação de um estômato (seta); C. Por menor da região com
câmara sub-estomática; D,E. Região cortical e vascular em seção longitudinal observe a matriz de
traqueídes do tipo “WBT”. Ep- Epiderme; Pe- Pericíclo; En- Endoderme. Escala: A: 300 µm ; B e C:
100 µm; D e E: 200 µm
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Figura 8. Planta com 4 meses de M. paucispinus- Secções transversais da região de transição e do
caule. A. Secção transversal da região de transição entre caule e raíz; B. Detalhe da região A;
observe as traqueídes “WBT” ao centro (setas); C. Sistema vascular começa a se organizar em feixes
colaterais; D. Detalhe de um traço de aréola (seta); E. Observe os traços de aréolas (seta) que se
originam no sistema vascular central e migra para a região das aréolas; F. Por menor de uma aréola;
observe a base da folha intumescida (*). Escala: A: 300 µm ; B-F: 200 µm.
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Figura 9- Planta com 8 meses de M. ernestii. Seções transversais de raíz e caule - A. Aspecto geral da
raíz com procâmbio formando um cilindro central, observe células proendodérmicas em divisão
periclinal (seta); B. Detalhe do cilindro vascular típico de uma raíz em crescimento primário; C. Zona de
transição, observe as traqueídes “WBT” ao centro do cilindro vascular (seta); D. Vista geral da zona de
transição que mais se assemelha a caule, com o aumento das células corticais; E. Detalhe da região
vascular com o início de formação dos feixes vasculares; F. Observe a medula circundada por feixes
vasculares. Nesta fase já ocorre a presença de feixes corticais (seta) G. Detalhe de dois feixes colaterais.
Ep- Epiderme; Xi- Xilema; Fl- Floema; Me- Medula. Escala: A ,B, E,F: 200 µm ; C,G: 100 µm ; D: 500
µm;
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Figura 10- Planta com 8 meses de M. ernestii. Seções longitudinais do caule. A. Vista geral da região
caulinar, observe que a região derivada do hipocótilo não possui aréolas. B. Detalhe da região do
meristema apical; observe o padrão das divisões das camadas e também disposição das células
derivadas (seta); C- Vista geral da região do ápice caulinar em seção transversal; D. Detalhe desta
região com a formação de várias aréolas(seta). Ep- Epiderme; Ar. Aréola; Pr- Primórdio foliar Es.
Espinho. Escala: A,B e D: 200µm; C: 300 µm.
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Figura 11- Planta com 8 meses de M. ernestii. Secções longitudinais de caule. A. Vista geral da região
do ápice caulinar onde é possivel identificar presença de aréolas com seus respectivos traços (seta); B.
Detalhe do ínicio desenvolvimento de uma aréola, observe a região da base foliar que se intumesce
“tubercle” (seta); C- Meristema da aréola em início de atividade, produzindo tricomas; D- Aréola em
fase mais desenvolvida onde ocorre a produção de espinhos, observe a vascularização das aréolas; E.
Detalhe da vascularização de uma aréola;; Ep- Epiderme; Ar. Aréola; Es. Espinho; Xi- Xilema; MeMedula. Escala: A, C-E: 200 µm; B: 100 µm;
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Figura 12- Planta com 8 meses de M. ernestii. Secção transversal da região de transição e caule - A.
Região de transição do caule; observe que a epiderme não apresenta sinuosidades. Note aumento
significativo do sistema vascular nesta região; B. Detalhe da região de transição observe o aumento do
diâmetro das traqueídes “WBT”; C. Inicio de formação de dois feixes vasculares; observe a formação da
medula; D. Aspecto geral de um traço da aréola comunicando-se com células pericíclicas; E. Sistema
vascular caulinar compostos por feixes vasculares que circundam a medula. Note a saída de um traço de
aréola. Me- Medula. Escala: A, B, C,E: 200µm; D: 100 µm.
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Figura 13- Planta com 8 meses de M. ernestii. A. Secção longitudinal do caule em sua região apical; B.
Secção transversal do caule observe a epiderme (seta) seguida pela hipoderme; C-D Dissociação de
elementos traqueais; C. Traqueíde do tipo “WBT”com espessamento em dupla hélice; D.Traqueídes
“WBT”com espessamento anelar- helicoidal; E. Seção longitudinal do caule em detalhe um traço de aréola;
observe a presença de traqueíde (seta); F. Pormenor do elemento de vaso observado anteriormente. BfBase foliar; Es. Espinho;Xi- Xilema; Me- Medula. Escala: A,B,E 200 µm; C,D,F: 100 µm

120

Capítulo 5_____________________________________
Discussão Geral
Deusa Deise de Abreu & Gladys Flávia Melo Pinna

Capítulo 5_____________________________________________________________________

Discussão Geral
Neste tópico serão abordados os principais aspectos discutidos em cada
capítulo da dissertação, destacando os pontos mais relevantes dentro da
contribuição deste estudo à pesquisa com Cactaceae.

Capítulo 2 – Comportamento da germinação de sementes utilizando
diferentes potenciais hídricos nas espécies Melocactus ernestii Vaupel e
M. paucispinus Heimen & R.J. Paul (Cactaceae).
Neste trabalho, conduziu-se um experimento de germinação para
obtermos amostras de plântulas para estudos morfológicos e anatômicos de
Melocactus ernestii e M. paucispinus. Acompanhou-se a germinação de 200
sementes de cada espécie em potenciais hídricos diferentes e condições
controladas de iluminação, temperatura e umidade. Foi realizado também um
segundo experimento, similar ao primeiro, dois anos depois.
Como resultado, podemos citar que a diminuição da água disponível no
substrato provocou alteração na curva de germinação, no sentido de retardar o
início bem como a duração total do evento. Evidentemente reduziu o número
final de sementes germinadas. Os resultados mostraram também que apesar
de serem de ambientes xéricos, as sementes necessitam de grande
quantidade de água para a germinação, corroborando os resultados descritos
por alguns autores em que sementes de Neobuxbaumia não germinam em
potenciais hídricos de -1.0 MPa. No entanto, contrariam outros autores que
observaram a germinação de sementes de Stenocereus queretaroensis nestas
mesmas condições.
.
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No segundo experimento houve a germinação de quase 100% das
sementes, muito diferente dos 50% (na melhor condição) para o primeiro
experimento. É provável que isso se deva a presença de dormência inicial
(primária) nas sementes, perdida com o armazenamento, ou a outros fatores
como fotoperíodo.
A ocorrência da dormência primária foi discutida a partir de observações
paralelas feitas em outras espécies de Melocactus como M. bahiensis, M.
ernestii, M. concinus, M. glaucensis, onde foi registrada a presença de
viviparidade. Entretanto, M. paucispinus nunca apresentou frutos com tal
fenômeno, o que poderia estar relacionado com a presença de dormência
primária.
Pensando na possibilidade das espécies em Melocactus serem
pioneiras, podemos sugerir que as sementes que não germinem por estarem
no

solo,

participem

armazenamento

destas

dos

bancos

sementes

de
nos

sementes.
bancos

de

Provavelmente,
sementes

o

podem

proporcionar maiores chances de sobrevivência para a futura planta.
Foi importante medir o potencial hídrico das sementes para que a
germinação ocorra. Assim está comprovado que as sementes em Cactaceae
necessitam de uma quantidade razoável de água para germinação e
desenvolvimento nos primeiros dias após a germinação.
Em resumo, este estudo pioneiro com espécies brasileiras de Cactaceae
revelou caracteres importantes que podem ser utilizados em programas de
recuperação de espécies ameaçadas ou potencialmente ameaçadas, como no
caso de algumas espécies endêmicas da Cadeia do Espinhaço, por fornecer
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dados para obtenção de plantas jovens considerando aspectos relacionados à
disponibilidade hídrica.

Capítulo 3 – Morfologia do desenvolvimento de Melocactus ernestii Vaupel
e M. paucispinus Heimen & R.J. Paul (Cactaceae).
Neste capítulo foram

abordados

aspectos

relacionados

com

o

desenvolvimento de aréolas e a relação raiz/caule nas duas espécies de
Melocactus.
Dentre os padrões conhecidos na literatura sobre o desenvolvimento de
aréolas em plântulas de Melocactus, foi possível registrar neste estudo um
padrão já descrito para espécies que apresentam poucas e amplas costelas.
Em Cactaceae a base foliar se funde à gema axilar formando o
chamado tubérculo “tubercle”, fato observado nas duas espécies estudadas já
nos primeiros estágios de desenvolvimento, sem contudo haver a formação das
costelas, apenas a disposição das aréolas.
Quanto ao desenvolvimento da lâmina foliar na região da aréola, não
observamos tal fenômeno nas espécies estudadas, embora a expansão da
base da folha tenha sido perfeitamente perceptível, corroborando as
observações feitas por outros autores em representantes de Cactoideae.
Com relação ao desenvolvimento dos sistemas radicular e caulinar, foi
possível registrar que nas duas espécies, a raiz principal se mantêm
persistente até a fase analisada, sem a presença de muitas raízes laterais, e
que há, de um modo geral, desenvolvimento mais acentuado do sistema
radicular em relação ao caulinar.
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Este capítulo foi fundamental para o entendimento da anatomia do
desenvolvimento, por fornecer dados informativos quanto à organização e
disposição das aréolas nos primeiros estágios de desenvolvimento.

Capitulo 4 – Anatomia do desenvolvimento de Melocactus ernestii Vaupel
e M. paucispinus Heimen & R.J. Paul (Cactaceae).
Neste último capítulo foi realizado um estudo anatômico de duas
espécies de Melocactus em diferentes estágios do desenvolvimento, dando
ênfase aos aspectos relacionados às aréolas e a diferenciação das traqueides
vasculares.
A anatomia das raízes nos representantes analisados apresenta o
mesmo padrão tetrarco observado em outras espécies da família. No entanto,
um fato interessante registrado neste trabalho foi a presença de traqueídes
vasculares (“WBT”) originadas a partir de células procambiais, dado ainda não
registrado para este órgão em outras Cactaceae.
Estas células foram observadas desde a raíz até o ápice caulinar, no
entanto só entramos os padrões de espessamento helicoidail e dupla-hélice na
porção da base do caule, sendo que à medida que nos afastamos desta região
as traqueídes tendem a apresentar somente padrão de espessamento anelar,
principalmente nas regiões próximas aos ápices.
Um outro aspecto muito interessante registrado e discutido neste
capítulo trata da ocorrência de feixes corticais. Vários autores têm tratado
feixes corticais como a chave inovadora para a evolução de muitos cactos
particularmente em Cactoideae, pois estas estruturas promovem uma eficaz
comunicação entre córtex e feixes vasculares. Com o desenvolvimento deste
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estudo foi possível observar que os chamados feixes corticais nada mais são
do que ramificações dos traços que vascularizam as aréolas. Um dado que
contribui para esta hipótese é que não foram encontrados feixes corticais na
região derivada do hipocótilo onde não há presença de aréolas
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