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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
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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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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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