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Introdução Geral

Emilia Arruda

INTRODUÇÃO GERAL
Neste tópico serão descritas algumas características da família
Cactaceae, focando em uma breve apresentação da diversidade morfológica
do grupo, seguida da estrutura do meristema apical caulinar, organização da
região areolar e anatomia dos segmentos caulinares. Tópicos que serão
abordados nos capítulos descritos nesta tese.

A FAMILIA CACTACEAE
Cactaceae
Caryophyllales

é

cuja

uma

das

principais

famílias

incluídas

monofilia é suportada por numerosos

na

ordem

caracteres

morfológicos, destacando-se curtos segmentos caulinares modificados em
aréolas e ovário protegido em um receptáculo (denominado de pericarpelo)
(Gibson & Nobel 1986), além de caracteres moleculares (Judd et al. 2008).
Com cerca de 1500 espécies distribuídas nos mais variados ambientes e
com ampla diversidade de hábitos e formas (Anderson 2001), a família é
tradicionalmente dividida em três subfamílias: “Pereskioideae”, antes composta
por Pereskia e Maihuenia, representantes mais basais, além de Opuntioideae e
Cactoideae (Butterworth 2006).
“Pereskioideae” retém os mais numerosos estados de caracteres
plesiomórficos que incluem caules não-suculentos, folhas bem desenvolvidas e
persistentes,

inflorescências

cimosas, numerosos

estiletes, e algumas

apresentam ainda ovário súpero com placentação basal (Judd et al. 2008).
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Sendo o grupo do qual se diversificaram todas as outras Cactaceae (Edwards
et al. 2005).
A grande diversidade da família é encontrada nas duas subfamílias
Opuntioideae e Cactoideae, com muitos representantes

apresentando

características “típicas” de um cacto: caules suculentos e fotossintetizantes;
folhas efêmeras ou vestigiais e células xilemáticas (traqueides vasculares) com
amplo espessamento de parede secundária (Nobel 1978; Edwards et al. 2005).
A

subfamilia

Opuntioideae

com

cerca

220-350

espécies,

está

representada por cinco tribos monofiléticas (Wallace & Dickie 2002, Fig. 1),
geralmente circunscritas pela presença de gloquídeos nas aréolas e rígido arilo
que envolve as sementes (Anderson 2001). Os representantes desta subfamília
apresentam ainda caules suculentos cilíndricos ou aplanados; reduzidas folhas
senescentes presentes apenas nos indivíduos jovens, sendo persistentes e
amplas em Pereskiopsis; pólen poliporado; deleção do gene accD; presença de
traqueídes vasculares – “WBT” (“wide-band tracheids”, traqueídes com bandas
de espessamento de parede secundária) e ocorrência de dois tipos de
espinhos em suas aréolas, dentre eles o gloquídeo, que constitui uma das
sinapomorfias desta subfamília (Judd et al. 2008). Opuntia é o gênero mais
representativo desta subfamília, com cerca de 125 espécies. Pesquisas
recentes tem demonstrado a artificialidade do gênero (parafilético), com base
em análises moleculares, sendo destacada a importância de análises
anatômicas para fornecer novos dados que possam auxiliar nas relações
filogenéticas do grupo (Griffith & Porter 2009).
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Introdução Geral

Emilia Arruda

Figura 1.. Árvore consenso das Opuntioideae obtida por Walace & Dickie (2002), através de
comparações de sequências rpl16.
16.

Cactoideae, a maior subfamília com cerca de ¾ dos representantes da
família Cactaceae representa o grupo com elevado grau de diversidade, com
sua monofilia suportada pela extrema redução ou completa perda de folhas; o
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hilo característico nas sementes; freqüente presença de costelas nos caules e
deleção do íntron rpoC1 no genoma do cloroplasto (Nyffeler 2002).

MERISTEMA APICAL CAULINAR (MAC)
Estudos sobre o meristema apical caulinar vem sendo feito à
aproximadamente 250 anos desde os primeiros trabalhos com Wolff (1759

apud Steeves 2006) através da “Theoria Generationis”, que explicava a origem
de novos tecidos e folhas a partir do ápice meristemático. Alguns anos mais
tarde Nageli (1858 apud Steeves 2006) introduziu o conceito de meristema
enquanto Hanstein (1860 apud Tooke & Battey 2003) descreveu aqueles que
seriam

os

meristemas

primários

formadores

dos

sistemas

primários:

dermatogênio, periblema e pleroma, fornecendo as noções iniciais de
organização e função do meristema apical caulinar. Integrando todos estes
conceitos, Schmidt (1924 apud Tooke & Battey 2003), propôs uma nova
interpretação para o meristema apical caulinar, descrevendo a estrutura que
ficou conhecida como túnica-corpo, surgindo assim o primeiro modelo de
zonação apical caulinar. Neste modelo, a túnica constitui uma ou mais
camadas de células superficiais que sofrem divisões, preferencialmente,
anticlinais promovendo um aumento da superfície caulinar, enquanto que o
corpo apresenta uma massa de células centrais que se dividem em vários
planos proporcionando um aumento em volume do corpo (Esau 1960; Fahn
1990).
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modelos

de zonação

apical

foram

descritos

tanto em

“gimnospermas” (Foster 1938) como em angiospermas (Gifford 1954), nos
quais foi demonstrada a presença de alguns limites histológicos denominados:
zona central (CZ), zona periférica (PZ) e zona medular (RZ). Recentes
pesquisas em Arabidopsis thaliana tem demonstrado padrões de expressão
gênica na região do meristema apical caulinar que corroboram a teoria da
zonação, como por exemplo os genes STM, WUS e CLV (Leyser & Day 2003).
Em Cactaceae um dos primeiros pesquisadores a estudar o meristema
apical caulinar foi Boke (1941), que descreveu sua organização cujo aspecto
geral é aparentemente similar à zonação apical presente nas demais
angiospermas (Mauseth 2004). Como nas demais angiospermas, a túnica
origina a protoderme, a zona central é responsável pela formação do resto do
corpo, enquanto a zona periférica forma os primórdios e demais estruturas
foliares, feixes corticais (quando presentes), além dos feixes vasculares
centrais do estelo e a zona medular origina a medula e os feixes medulares,
(quando presentes).
No trabalho acima mencionado, N. Boke analisou duas espécies
pertencentes à diferentes subfamília: Opuntia cylindrica – Opuntioideae e

Trichocereus spachianus – Cactoideae, mostrando uma aparente similaridade
entre os meristemas apicais dessas duas espécies. No entanto, na zona
medular de O. cylindrica, feixes medulares estão ausentes, sendo observado,
como em várias outras espécies do gênero, células similares às traqueídes
vasculares (Boke 1941,1944; Gibson 1977b,1978; Arruda & Melo-de-Pinna
2010), embora em nenhum desses trabalhos tenha sido analisada sua origem
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ontogenética. Estas observações sugerem algumas prováveis origens para
estas células medulares: 1) a partir de porções medulares de procâmbio sendo,
portanto, vasculares; ou 2) origem do sistema fundamental, e, portanto, não
seriam traqueídes, e sim idioblastos traqueoidais, como observado em várias
outras famílias (Fanh & Arzee 1959; Tucker 1964; Dickison 1973; Fahn 1990;
Pant & Bhatnagar 1977; Olatunji & Nengim 1980; Koller & Rost 1988; ZanegaGodoy & Costa 2003).
Associado às análises anatômicas, recentes estudos com o meristema
apical caulinar de Cactaceae tem sugerido que genes como SHOOT-

MERISTEMLESS (STM), WUSCHEL (WUS) e CLAVATA (CLV) são os
principais fatores envolvidos no controle do maior volume de tecidos neste
meristema e que genes como PERIANTHA estariam envolvidos com o
tamanho dos primórdios foliares bem como a filotaxia (Mauseth 2004,2007).
Ainda segundo Mauseth (2004), análises em meristemas como os de
Cactaceae que são gigantes, podem fornecer modelos mais detalhados de
mapas de expressão gênica relacionadas à zonação do MAC, bem como dos
eventos que levaram á extrema redução foliar nos representantes da família.

ARÉOLAS
As aréolas são estruturas únicas de cactos podendo ser definidas como
uma gema axilar ou lateral altamente especializada ou ainda um ramo
extremamente curto (Gibson & Nobel 1986). As aréolas apresentam um
meristema areolar, que consiste em uma cópia exata do meristema apical
caulinar com relação ao tipo de zonação apical, sendo responsável pela
16
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formação de estruturas como tricomas, espinhos e gloquídeos, bem como
qualquer órgão (raízes, flores, frutos), além de novos segmentos caulinares,
como forma de reprodução vegetativa, bastante comum nas Opuntioideae
(Gibson & Nobel 1986; Nyffeler 2002).
Embora represente uma das sinapomorfias da família e, aparentemente,
importante sob o ponto de vista evolutivo, a aréola ainda é um tema pouco
explorado, diante do potencial revelado pela diversidade morfológica da família.
Um dos primeiros pesquisadores a estudarem este caráter em
Cactaceae foi Boke (1944). Neste trabalho o autor descreve e ilustra a
organização geral da aréola em um representante do gênero Opuntia
(Opuntioideae) discutindo a origem de estruturas como gloquídeos e espinhos,
sugerindo que as mesmas constituem estruturas foliares homólogas. Em outro
trabalho, Boke (1951) faz uma análise comparativa entre os dados obtidos em
Cactoideae e Opuntioideae, descrevendo que a estrutura da aréola em uma
espécie do gênero Echinocereus (Cactoideae) é semelhante à encontrada em

Opuntia. Além disso, o autor descreve que o processo de formação dos
espinhos é semelhante nas duas espécies, discutindo uma possível homologia
entre estas estruturas. Boke (1955,1961) menciona a ocorrência de aréolas
dimórficas,

que

consiste

na

presença

de

aréolas

determinadas

e

indeterminadas em um mesmo caule. Segundo o autor, as aréolas são
determinadas quando o meristema areolar se transforma em um espinho
“encerrando” assim sua atividade.
Como mencionado anteriormente, as aréolas são potencialmente
capazes de formar todos os órgãos dentre eles novos segmentos caulinares,
17
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representando

assim

uma

importante

estrutura

para

estudo

do

desenvolvimento.

SEGMENTOS CAULINARES
O sistema caulinar, que compreende todas as estruturas resultantes da
atividade do meristema apical caulinar e/ou do meristema areolar, na maioria
das Cactaceae está representado por um segmento caulinar principal (primário)
e suas ramificações (secundários e posteriores), originando a planta madura,
com seus tecidos e órgãos diferenciados.
Na

estrutura

interna

do

segmento

caulinar,

alguns

caracteres

anatômicos importantes podem ser destacados como: a presença de uma
hipoderme colenquimática, observado em Opuntioideae e Cactoideae, que
juntamente com a epiderme desempenham a função principal de proteção à
dessecação, além de promover flexibilidade, e juntas evitarem a excessiva
incidência de raios solares auxiliada pela presença de cristais prismáticos ou
drusas (Gibson & Nobel 1986; Soffiatti & Angyalossy 2003, 2005; Arruda et al.
2005; Yoshikawa et al. 2004; Calvente et al. 2008). Estes dois tecidos juntos
formam o denominado skin constituindo a estrutura que apresenta maior
número de caracteres diagnósticos e adaptativos da família (Gibson & Nobel
1986; Terrazas & Arias 2003).
Internamente à hipoderme, localiza-se o tecido parenquimático
cortical, geralmente subdividido em parênquima clorofiliano, porção mais
externa responsável pela fotossíntese, e parênquima armazenador/ aqüífero,
mais interno responsável pelo armazenamento (Metcalfe & Chalk 1950; Gibson
18
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& Nobel 1986; Sajeva & Mauseth 1991). Em algumas espécies esta subdivisão
está ausente, como em muitos cactos epífitos (Calvente et al. 2008). Estruturas
secretoras de mucilagem e feixes vasculares podem estar presentes, tanto no
parênquima cortical como no medular (Gibson & Nobel 1986; Mauseth &
Sajeva 1992; Mauseth 1993b; Calvente et al. 2008).
No sistema vascular, o floema ainda é pouco estudado, estando (tanto o
floema primário como o secundário) constituído por elementos de tubo
crivados, células companheiras e células parenquimáticas, podendo apresentar
fibras e/ou esclereídes (Bailey & Srivastava 1962; Mauseth & Landrum 1997).
O xilema nas Cactaceae é mais bem estudado, e alguns trabalhos sobre
o tema merecem destaque como Gibson (1975,1976,1977b), em que o autor
correlaciona aspectos do lenho com o hábito das espécies em diferentes
grupos incluindo representantes das subfamílias Opuntioideae e Cactoideae.
Outros trabalhos mencionam caracteres evolutivos e adaptativos presentes
neste tecido em várias espécies de Cactaceae (Mauseth & Ross 1988;
Mauseth 1993a; Mauseth & Plemons-Rodriguez 1998). No Brasil alguns
estudos foram desenvolvidos sobre o tema com diferentes abordagens (Soffiatti
& Angyalossy 2003,2005,2007; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008; Melo-dePinna 2009; Arruda & Melo-de-Pinna 2010).
Com relação à composição celular, o xilema secundário pode apresentar
fibras, além de elementos de vaso e células parenquimáticas, e de acordo com
a presença ou ausência de fibras libriformes, podemos utilizar a denominação
proposta por Gibson (1973): fibroso cujas fibras estão presentes, sendo
encontrado geralmente em espécies com hábito arbóreo ou em epífitas, e o
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não-fibroso cujas fibras estão ausentes, sendo observado, principalmente, em
cactos globosos, cilíndricos e cespitosos.
Além desses tipos celulares, o xilema das Cactaceae pode apresentar
ainda traqueídes vasculares, denominadas de “wide-band tracheides-WBTs”
por apresentarem um amplo espessamento de parede secundária (Mauseth
2006).
As WBTs constituem células não lignificadas e inaperfuradas
encontradas em folhas e caules de muitos gêneros em três famílias de
Caryophyllales: Cactaceae, Aizoaceae e “Portulacaceae” (Mauseth et al. 1995;
Landrum 2001,2002,2006; Melo-de-Pinna et al. 2006). Estas células vem
despertando o interesse de muitos pesquisadores, podendo representar um
importante caráter em estudo das relações filogenéticas do grupo (Mauseth &
Plemons 1995; Landrum 2001,2002,2006,2008; Melo-de-Pinna et al. 2006;
Godofredo & Melo-de-Pinna 2008). Segundo Bailey (1953) as WBTs podem
representar uma variação do tipo mais comum de traqueíde, que consiste em
uma célula alongada cujo conteúdo citoplasmático é eliminado na maturidade
funcional.
Outros estudos tem descrito células similares às WBTs, mas em grupos
filogeneticamente não relacionados, como samambaias (Ophioglossaceae) e
monocotiledôneas, a exemplo das Xyridaceae (Mauseth et al. 1995).
As WBTs se caracterizam pela presença de bandas de espessamento
de parede secundária, dispostas horizontalmente (Carlquist 1988), sendo
denominadas de “células com bandas de espessamento helicoidal” por
Carlquist (1975). No entanto, devido à presença de outros espessamentos, tais
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como: anelar, dupla hélice, anelar-helicoidal ou helicoidal-dupla hélice, este
termo tornou-se problemático por restringir-se ao espessamento helicoidal.
Sendo assim, em 1995 James Mauseth e colaboradores propuseram o termo
WBTs (“wide-band tracheids” - traqueídes com bandas de espessamento de
parede secundária), que vem sendo utilizado até a presente data por vários
pesquisadores.
Os espessamentos anelar e helicoidal são encontrados com mais
freqüência (Abreu 2008; Mauseth 2004; Arruda et al. 2004; Melo-de-Pinna et al.
2006; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008). Já o espessamento dupla hélice foi
registrado em espécies do gênero Anacampseros L. “Portulacaceae” (Landrum
2002) e em Cactaceae nos gêneros Discocactus e Melocactus (Melo-de-Pinna

et al. 2006; Arruda & Melo-de-Pinna 2010), enquanto que o espessamento
anelar-helicoidal foi observado por Gibson (1977a,b) em espécies de Opuntia e
Arruda & Melo-de-Pinna (2010) em espécies de Cereus, Pilosocereus e

Micranthocereus.
As WBTs desempenham importante papel na condução (Gibson & Nobel
1986; Mauseth et al. 1995; Landrum 2001), sendo mais resistentes à cavitação
e, conseqüentemente, ao embolismo (Gibson & Nobel 1986; Carlquist 1988;
Mauseth 1993a), além de atuar no armazenamento de água (Gibson & Nobel
1986; Mauseth 1993a). Godofredo (2010) menciona que a função de
armazenamento destas células está intimamente relacionada ao tipo de
espessamento da parede da célula determinando a superfície de parede
primária presente na célula, dessa forma uma célula com espessamento anelar
ou helicoidal, apresenta-se em grande parte constituída por parede primária,
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ampliando sua permeabilidade. Dessa forma, uma matriz de WBTs seria mais
resistente à perda de água do que uma matriz de elementos de vaso. Ainda
segundo Godofredo (2010), o tipo de espessamento também pode influenciar
na função de sustentação promovida pelas WBTs, que parecem seguir a
mesma seqüência de diferenciação observada nos elementos de vaso (anelarhelicoidal-escalariforme-reticulado-pontoado). No entanto, a autora chama a
atenção ao fato que essas células não ultrapassam o padrão dupla-hélice, que
pode ser classificado entre um elemento de vaso helicoidal e um escalariforme,
sendo assim capazes de fornecer a sustentação necessária para um cacto em
estágios iniciais de desenvolvimento.
Em Cactaceae, as WBTs foram primeiramente observadas por
Schleiden (1845 apud Gibson 1977b), que as descreveu como células
inaperfuradas e anucleadas, sendo simplesmente denominadas de traqueídes
vasculares. Ainda segundo o autor, estas células ocorrem no xilema secundário
e adjacente ao xilema primário de cactos altamente especializados. O autor as
comparou ainda com as células hialinas das folhas de Sphagnum (Bryophyta).
Van Tieghem (1885 apud Gibson 1977b) afirmou que estas traqueídes
apresentavam

protoplasma e

núcleo,

e as

classificou como células

“parenquimatosas”. No entanto, o autor não menciona a origem dessas células
(sistema vascular ou fundamental). Sendo elementos traqueais (traqueídes
vasculares), a presença de conteúdo citoplasmático pode indicar que as células
analisadas por Van Tieghem (1885 apud Gibson 1977b), não se encontravam
em estágio final de diferenciação, como foi observado por Godofredo (2010)
em Pilosocereus aurisetus. Neste trabalho, a autora verificou a presença de
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núcleo nos estágios iniciais de diferenciação das traqueides vasculares
(“WBTs”), as quais já apresentavam espessamento de parede secundária.
Ganong (1895 apud Boke 1944) descreveu a ocorrência de traqueídes
largas e espiraladas em Leuchtenbergia Hooker (Cactaceae) que se
assemelham ao tecido de transfusão de “gimnospermas” e, provavelmente,
atuam no armazenamento de água.
Apenas em espécies de Opuntia (Opuntioideae), células similares às
WBTs são descritas também na região medular ou adjacente a esta, sendo
denominada, simplesmente, de traqueídes (Conde 1975; Gibson 1977b,1978).
Boke (1944) menciona que estas células não parecem ser de origem vascular,
mas sim de um tecido fundamental, o que as descaracterizam como um
elemento traqueal. Arruda & Melo-de-Pinna (2010) também verificaram células
semelhantes na região medular de Opuntia monacantha, e descreveram que a
espessura das bandas de parede secundária nas células medulares é menor
em relação às traqueídes vasculares do sistema axial do xilema, caráter que
permite distinguir dois tipos celulares. A ocorrência de células com
características semelhantes às WBTs foram descritas por Landrum (2006) na
região medular do caule de Anacampseros, sendo denominadas pelo autor de
WBTs não-xilemáticas.
Estudos filogenéticos das Caryophyllales (Applequist & Wallace 2001;
Cuenoud et al. 2002; Klak et al. 2004; Butterworth & Wallace 2005; Edwards et

al. 2005), tem mostrado que a história evolutiva das WBTs ainda permanece
obscura. Mauseth (2004) propôs quatro hipóteses sobre a origem destas
células em Cactaceae, das quais três delas sugerem uma origem única. A
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primeira hipótese menciona que as WBTs estão presentes em todas as
espécies e, a aparente ausência em algumas delas pode estar relacionada ao
órgão ou à região deste que foi analisada, devido à breve ocorrência destas
células no lenho. Na segunda hipótese as WBTs representam uma perda
evolutiva nos cacto em que estão ausentes. Na terceira sugere uma
modificação na filogenia baseado na presença desta célula, no entanto, pouco
efetiva. A quarta e última hipótese propõe o surgimento múltiplo destas células
dentro o que envolveria inúmeras origens independentes, sendo, portanto,
pouco parcimoniosa. Godofredo (2010) realizou a reconstrução deste caráter a
partir da filogenia proposta por Nyffeler (2002) e sugeriu que as únicas
hipóteses, descritas por Mauseth (2004), que são capazes de explicar a
distribuição destas células na família seriam as duas primeiras, que dependem
basicamente de análises em diferentes fases do desenvolvimento, bem como
em diferentes órgãos e tecidos.
Diante do exposto, o gênero Opuntia se mostra um grupo bastante
interessante para estudos da região areolar por apresentar uma diversidade
morfológica (1); da anatomia dos segmentos caulinares, focando nos
sistemas dérmico e fundamental, pois tem revelando importantes fontes de
informações sobre as relações filogenéticas em Cactoideae e, praticamente,
nada foi realizado em Opuntioideae (2) e, do xilema secundário diante da
diversidade anatômica, principalmente, sobre a ocorrência e distribuição das
WBTs (3).
Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo analisar os três
aspectos destacados acima, em representantes de Opuntioideae, com uma
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análise pioneira sobre o desenvolvimento de segmentos caulinares, trazendo
resultados inéditos ao grupo.
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RESUMO

Uma das características mais marcantes de Cactaceae são as aréolas, que
consistem de ramos extremamente reduzidos, constituindo uma sinapomorfia de
Cactaceae. Os espinhos de Cactaceae são considerados estruturas foliares,
representando um dos caracteres evolutivamente mais importantes. Para entender o
desenvolvimento, a origem, a disposição e a diferenciação das estruturas areolares,
esse trabalho mostra uma análise comparativa de regiões areolares (incluindo a folha
originada do meristema apical caulinar), morfologicamente distintas em quatro
representantes de Opuntioideae. Para tanto, foram analisadas regiões do segmento
apical caulinar contendo aréolas em diferentes estágios de desenvolvimento e os
resultados obtidos são descritos a seguir. As espécies estudadas apresentam regiões
areolares com os seguintes caracteres macroscópicos: 1. Espinhos (gloquídeos),
longos tricomas e amplas folhas persistentes – Autrocylindropuntia subulata; 2.
Espinhos (lignificados e gloquídeos) e folhas reduzidas senescentes – Opuntia

monacantha; 3. Espinhos (gloquídeos) folhas reduzidas senescentes – O. rufida e 4.
Espinhos (gloquídeos) e folhas e espinhos lignificados aparentemente ausentes – O.

microdasys. Os tricomas constituem o primeiro produto do meristema areolar,
formados a partir de divisões da túnica, os quais permanecem unidos pela base, e
livres na sua porção apical, se diferenciando basipetamente. Os espinhos (lignificados
e os gloquídeos) são formandos a partir da zona periférica do meristema areolar, que
se alongam com a instalação do meristema basal após sua emergência da superfície
da aréola. O processo de lignificação dessas estruturas é basípeto e centrífugo, com
os espinhos lignificados tornado-se completamente lignificados enquanto que nos
gloquídeos a base permanece parenquimática. O traço areolar atinge apenas a base
da aréola sem constituir uma conexão com os espinhos. Além dessas estruturas, O.

microdasys foi a única que apresentou estruturas intermediárias entre folhas e
espinhos sugerindo um estágio provavelmente anterior à completa modificação em
espinho, e consequentemente a extrema redução foliar observada em Cactaceae
como as Cactoideae.

Palavras chave: Cactaceae, gemas axilares, tricomas, espinhos (gloquídeos),
espinhos (lignificados).
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ABSTRACT

One of the most remarkable features of Cactaceae are the areoles, consisting
of very reduced shoots, and constituting a sinapomorphy of the family. The spines are
leaf modified and represent one of the most important evolutionary characters. To
understand the development, origin, arrangement and differentiation of the areole
structures, this we did a comparative analysis of areole regions (including the leaf
originated from the shoot apical meristem), morphologically distinct in four
representatives of Opuntioidaeae. For this study, regions of the shoot apex with areole
in different stages of development were analyzed, and the results obtained are
described below. The analyzed species can present areole regions with one of more of
following macroscopic characters: 1. Spines (glochids), long trichomes and wide
persistent leaves – Austrocylindropuntia subulata; 2. Spines (lignified spines and
glochids) and reduced senescent leaves – Opuntia monacantha; 3. Spines (glochids)
reduced leaves senescent – O. rufida and 4. Spines (glochids) and leaves and lignified
spines apparently absent – O. microdasys. The trichomes are the first product of the
meristem, which are formed from tunic cells division, remaining unified by their base,
and free on their apical portion and have a basipeta differentiation. The spines (lignified
and glochids) are formed from the peripheral zone of the areole meristem, that
elongate with the installation of the basal meristem after its emergency of the areole
surface. The lignification process of these structures is centrifugal, with lignified spines
being completely lignified while the glochids presents their base parenchymatic. The
areole trace reaches only the base of the areole without constituting a connection with
spines. In addition these structures, O. microdasys was the only specie with spineleaves transition forms, suggesting an previous stage before the complete modification
to spine, and consequently the extreme leaf reduction observed in Cactaceae such as
the Cactoideae.

Key words: Cactaceae, axilary buds, trichomes, spines (glochids), spines (lignified).
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INTRODUÇÃO
Uma das mais marcantes e distintas características das Cactaceae é a
presença de aréolas, definidas como gemas axilares ou laterais altamente
especializadas, ou ainda ramos extremamente reduzidos (Gibson & Nobel
1986; Judd et al. 2008). Anatomicamente, estas aréolas consistem de um
meristema areolar responsável pela formação de tricomas, espinhos e
gloquídeos, bem como qualquer órgão (raízes, flores, frutos), além de outros
segmentos caulinares, como forma de reprodução vegetativa tão comum nas
Opuntioideae de um modo geral (Gibson & Nobel 1986; Nyffeler 2002).
Dentre os produtos areolares, os que mais chamam a atenção de
inúmeros pesquisadores são os espinhos e sua relação evolutiva com a perda
de folhas, podendo estar presentes em diferentes fases do desenvolvimento
(Anderson 2001). Estes espinhos representam uma das sinapomorfias das
Cactaceae (Judd et al. 2008) e podem ser distinguidos dois grandes grupos: os
lignificados, presentes na maioria das Cactaceae e os gloquídeos, um tipo
minúsculo de espinho constituindo uma das autapomorfias da subfamília
Opuntioideae (Gibson & Nobel 1986; Judd et al. 2008).
Evolutivamente os espinhos são considerados por muitos pesquisadores
a única evidência de folhas em muitas espécies de Cactaceae, sendo
denominados de folhas modificadas, principalmente devido à sua formação a
partir das gemas modificadas, conhecidas como aréolas, conforme descritas
anteriormente (Anderson 2001).
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Dentre os trabalhos anatômicos envolvendo aréola, podem ser citados
Boke (1944), que descreveu aspectos gerais da aréola em Opuntia cylindrica
(Opuntioideae) e Trichocereus spachianus (Cactoideae), discutindo a origem
de estruturas como gloquídeos e espinhos, sugerindo uma provável homologia.
Em outro trabalho, Boke (1951) analisou a estrutura da aréola em quatro
espécies do gênero Echinocereus (Cactoideae), abordando, dentre outros
aspectos, o processo de formação dos espinhos.
Para entender como se processa o desenvolvimento, a origem, a
disposição e a diferenciação das estruturas areolares é fundamental
compreender o desenvolvimento do meristema areolar. Sendo assim, este
trabalho

mostra

uma

análise

comparativa

de

regiões

areolares

morfologicamente distintas em quatro representantes de Opuntioideae, e
através de uma interpretação anatômica do desenvolvimento das estruturas,
são descritas novas contribuições ao estudo da origem foliar dos espinhos em
Cactaceae.

MATERIAL E MÉTODOS
Para este estudo foram analisadas amostras de ápices caulinares de
plantas adultas de Austrocylindropuntia subulata (Muehl.) Backeb., Opuntia
monacantha (Will.) Haw., Opuntia microdasys (Lhem.) Pffeif. e Opuntia rufida
Engelm., com aréolas em diferentes estágios do desenvolvimento, até sua
completa diferenciação (Fig. 1).
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Para cada espécie foram coletadas três amostras da região apical do segmento
caulinar, contendo aréolas em diferentes estágios de desenvolvimento,
conforme descrição da figura 1. As amostras da região areolar representadas
pelos estágios 1 ao 3, foram fixadas em solução de Karnovisky – glutaraldeído,
paraformaldeído em tampão fosfato (Ruzin 1999), desidratadas em série
etanol-butanol (50-100%), e então incluídas em parafina. Em seguida o
material foi seccionado transversal e longitudinalmente em micrótomo rotativo
(Reichertt-Jung, Autocut 2040).

Segmento caulinar maduro

Segmento caulinar jovem

Fig. 1. Representação esquemática dos diferentes estágios de desenvolvimento da região
areolar. Neste estudo foram considerados os estágios 1 ao 3, finalizando com o
desenvolvimento de um novo segmento caulinar.
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Os cortes foram corados em safranina e azul de astra (Bukatsch 1972) e
as lâminas montadas em Entellan®. Todas as imagens foram capturadas
utilizando o sistema digital de imagem IM50 acoplado ao microscópio Leica
DMLB.
As análises em Microscopia Eletrônica de Varredura foram feitas a partir
da superfície das aréolas, as quais foram desidratadas em série etanólica (10100%) e submetidas ao ponto crítico com gás carbônico (CPD 030, Balzer). As
amostras foram montadas nos suportes metálicos (stubs) após o ponto crítico,
para então serem metalizadas com ouro (Silveira 1989).

RESULTADOS
As regiões areolares analisadas foram classificadas, quanto ao aspecto
macroscópico, nos seguintes tipos: 1. amplas folhas, espinhos lignificados e
longos tricomas; 2. folhas reduzidas e espinhos lignificados; 3. folhas diminutas
senescentes e aparente ausência de espinhos lignificados; 4. folhas e espinhos
lignificados aparentemente ausentes (Figs. 2-5).

ANATOMIA DA REGIÃO AREOLAR
A região areolar em todas as espécies apresenta-se anatomicamente
constituída pelo meristema areolar, responsável pela formação das estruturas
foliares, ou seja, os espinhos (lignificados e gloquídeos), além dos tricomas
(Figs. 6-11).
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A análise anatômica da região areolar tem início com o meristema
areolar, que, nas espécies estudadas, é estruturalmente similar ao meristema
apical caulinar subdividido em quatro regiões distintas: a zona 1 ou a túnica,
que é unisseriada dando origem à protoderme; a zona 2 ou região central
apresentando células menores, densamente coradas; a zona 3 ou zona
periférica que origina espinhos: lignificados e gloquídeos e os tricomas e zona
4 ou meristema central responsável pela formação da medula (Fig. 6). No início
do desenvolvimento areolar, o meristema areolar forma uma grande estrutura
foliar central com localização oposta ao primórdio foliar, em seguida são
formadas outras duas estruturas foliares menores paralelas entre si, e este
processo se repete algumas vezes gerando uma conformação como
representada pelas figuras 12 e 13. Quando as estruturas foliares encontramse diferenciadas, ocorre a instalação de um tecido meristemático cujas células
iniciais sofrem divisões periclinais produzindo células derivadas para o exterior
do órgão (Fig. 9).
Os tricomas areolares estão presentes em todas as espécies
examinadas, os quais são tectores (não-glandulares) e se formam a partir de
divisões anticlinais e periclinais conferindo aspecto multisseriado à base da
estrutura, enquanto que na porção mais distal, as células sofrem apenas
divisões periclinais formando células maiores que as basais, tornando-se
unisseriados nas porções mais distais (Figs. 6-11). Estes tricomas apresentam
diferenciação basípeta, ou seja, do ápice para a base, cujas células
permanecem não lignificadas em toda a sua extensão (Figs. 6-11). Em A.
subulata, além dos tricomas já descritos, ocorrem ainda longos tricomas que
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emergem da aréola sendo vistos a olho nu, no entanto, são estruturalmente
semelhantes aos demais tricomas areolares (Figs. 10,11).
Corroborando as observações macroscópicas, os espinhos lignificados
são observados apenas em A. subulata (Fig. 14) e O. monacantha, sendo
registrados desde os primeiros estágios de diferenciação das estruturas
areolares (Figs. 2-5,13). Estes espinhos são multicelulares e multisseriados,
apresentando-se lignificados desde o ápice até a base, sendo possível ainda
perceber uma organização na estrutura interna, com uma camada de
revestimento apresentando células isodiamétricas lignificadas. Imediatamente,
interna a estas se observam 3-4 camadas de células apresentando parede
primária que se colapsam quando as células mais internas tornam-se
lignificadas (Figs. 15-16). O processo de lignificação dos espinhos é basípeto
(do ápice para a base), no eixo longitudinal e, centrífugo quando em seção
transversal sem considerar a lignificação da epiderme (Figs, 15-18). Vale
salientar ainda que nos espinhos de A. subulata a camada de células mais
externa (epiderme) se lignifica simultaneamente as camadas mais internas
(Fig. 16).
Além dos tricomas e dos espinhos lignificados, a região areolar de todas
as espécies estudadas apresentou um tipo especial de espinho denominado de
gloquídeo,

que são

estruturas

multicelulares

e

multisseriados,

e se

caracterizam principalmente pela presença de células em forma de farpa (Figs.
19-20). A diferenciação dos gloquídeos é basípeta, quando observado
longitudinalmente e centrífuga (do centro à periferia) quando analisada em
seção transversal (Fig. 12). Embora se apresentem quase que completamente
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lignificados, os gloquídeos, ao contrário dos espinhos, mantém a base nãolignificada com presença de células com características vasculares (Figs. 2124), onde em O. microdasys foi possível perceber a presença de células de
mucilagem (Fig. 24).

Ainda nesta espécie foram observadas estruturas

intermediárias entre folhas e espinhos, que se caracterizam pela presença de
vascularização apenas nos limites da região mediana, quando em seção
longitudinal, enquanto as células da região apical sofrem lignificação (Figs. 2527). Nesta estrutura o sistema vascular é constituído por um feixe vascular
colateral com o xilema apresentando elementos de vaso anelares e helicoidais
(Figs. 25-26).
Nos espinhos lignificados (Fig. 14) e nos gloquídeos (Fig. 21) foi
registrado na região basal um crescimento intercalar, caracterizado pela
presença de células meristemáticas que apenas nos espinhos lignificados se
diferenciam completamente durante o desenvolvimento da estrutura (Fig. 17).
No caso dos gloquídeos, mesmo com a lignificação da região apical-mediana,
as células basais permanecem com características meristemáticas (Fig. 21).
Tanto os espinhos como os gloquídeos não apresentam vascularização.
No entanto, são observados traços areolares, a partir do segmento caulinar,
que atingem apenas a base dessas estruturas (Figs. 8,28,29). Em A. subulata,
O. monacantha e O. rufida, estão presentes ainda traços foliares que se
conectam com sistema vascular dos primórdios foliares, os quais são colaterais
com a presença de elementos de vaso anelares e helicoiais e traqueides
vasculares com espessamentos anelares (Figs. 8,10,29).
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A tabela 1 reúne as principais características morfológicas e anatômicas
descritas para as espécies estudadas.

FOLHA ORIGINADA A PARTIR DO MERISTEMA APICAL CAULINAR
Conforme mencionado anteriormente, folhas provenientes do meristema
apical caulinar estão presentes em A. subulata, O. monacantha e O. rufida
(Figs. 2-5). Em A. subulata as folhas são persistentes, enquanto que em O.
monacantha e O. rufida estas senescem logo nos primeiros estágios de
desenvolvimento areolar (Figs. 2-5). A conexão entre estas folhas e o
segmento caulinar é dada através de uma constrição presente na base do
órgão, tornando clara a distinção entre a lâmina foliar e o segmento caulinar
(Figs. 8,10,28).
Na estrutura interna das folhas, em seção transversal, é possível
observar a epiderme unisseriada, apresentando estômatos paracíticos,
localizados ao nível das demais células epidérmicas (Figs. 30,31). Apenas em
O. monacantha se observa a instalação de um felogênio na região do bordo
foliar (Fig. 32), que em O. rufida apresenta células com paredes sinuosas. Em
O. monacantha (Fig. 33) e O. rufida o mesofilo é isomorfo (Fig. 34) e em A.
subulata, embora a folha seja cilíndrica, é possível distinguir o parênquima
paliçádico e um parênquima mais interno onde as células são isodiamétricas
(Fig. 35). Neste mesofilo ocorrem também muitas células mucilaginosas,
drusas e amiloplastos (Figs. 32-36). Em O. rufida (Figs. 37-38) e O.
monacantha o sistema vascular é constituído por uma unidade vascular central,
enquanto em A. subulata as unidades vasculares apresentam distribuição
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cilíndrica sendo constituído por 6-12 unidades colaterais que são bastante
reduzidas e 2-4 unidades vasculares maiores na região central (Figs. 36,37,39).
O floema em todas as espécies é bastante reduzido apresentando elementos
de tubo crivado, células companheiras e parênquima, e o xilema, ainda em
crescimento primário, apresenta elementos de vaso com espessamento anelar
e parênquima. Ainda no xilema primário, foram observadas traqueídes
vasculares apenas em A. subulata (Fig. 39).

DISCUSSÃO
Quanto à morfologia geral das aréolas, Boke (1951,1961) descreveu a
ocorrência de dois tipos básicos: 1. dimórficas, representado pela presença de
aréolas com e sem crescimento determinado em diferentes regiões do corpo da
planta, como verificado em muitas espécies; 2. monomórficas as que
apresentam

crescimento

determinado

com

o

meristema

areolar

se

diferenciando completamente, cessando sua atividade como ocorre em muitos
gêneros de cactos globosos. De acordo com a classificação de Boke (1951,
1961), nas espécies estudadas foram observadas aréolas com e sem
crescimento determinado, caracterizando o tipo dimórfico.
As análises anatômicas realizadas demonstraram que as aréolas das
espécies examinadas estão, estruturalmente, constituídas pelo meristema
areolar, que é similar ao meristema apical caulinar descrito para representantes
da família Cactaceae (Boke 1941; Mauseth 2006). Como produtos gerados
deste meristema, foram registrados em todas as espécies tricomas e espinhos
(gloquídeos) e, apenas em A. subulata e O. monacantha espinhos lignificados.
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Essa composição é similar à descrita por Boke (1941,1944), para outras
espécies da família.
A estrutura do meristema apical caulinar observada nas espécies
estudadas é similar à descrita por vários outros autores (Boke 1941,1944;
Gibson & Nobel 1986; Mauseth 2006). Boke (1941) descreveu a organização
do meristema apical em duas espécies de Cactaceae (Opuntia cylindrica –
Opuntioideae e Tricocereus spachianus – Cactoideae) como sendo uma
condição aparentemente única dentre as angiospermas, diferente do padrão
túnica-corpo descrito por Schmidt (1924 apud Steeves 2006), e denominou
zonação apical. No entanto, atualmente já se sabe que a zonação observada
no meristema apical de Cactaceae é idêntica à das demais angiospermas
(Brown et al. 1964; Sussex & Rosenthal 1973). O meristema apical caulinar e o
meristema

areolar

nas

Opuntioideae

estudadas

são

anatomicamente

semelhantes às descrições da literatura.
No meristema apical descrito por Boke (1941), a camada que irá formar
a protoderme é denominada de zona 1. O autor menciona que a principal
diferença estaria no corpo, que apresenta três zonas muito distintas, com a
zona mais próxima ao ápice do corpo sendo denominada zona inicial ou zona
2, cujas células são densamente coradas e se dividem em diferentes planos de
simetria. A zona 3 ou zona periférica está diretamente relacionada à produção
dos feixes vasculares do estelo (e feixes corticais quando presentes) e das
estruturas foliares. Finalmente a zona 4 ou meristema central, que formará a
medula (e feixes medulares quando presentes).
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No estudo comparativo de Boke (1941) o meristema das duas espécies
é similar quanto ao aspecto geral da zonação. No entanto, O. cylindrica não
apresenta feixes medulares como T. spachianus, em vez disso estão presentes
traqueídes vasculares. Vários autores descrevem a ocorrência dessas células
na região medular de espécies de Opuntia (Boke 1941,1944; Gibson
1977,1978), embora em nenhum desses trabalhos tenha sido analisada a sua
origem. Diante do observado por Boke (1941), estas células medulares em
espécies de Opuntia poderiam ter duas origens: 1) a partir de porções de
procâmbio medulares, comumente presentes em representantes de Cactoideae
e que resultam na formação dos feixes medulares, portanto, traqueídes; 2) do
sistema fundamental, e, portanto, não seriam traqueídes, mas idioblastos
traqueoidais como ocorrem em várias outras famílias não relacionadas
filogeneticamente, podendo representar assim uma convergência adaptativa
(Fahn & Arzee 1959; Tucker 1964; Dickison 1973; Fahn 1990; Pant &
Bhatnagar 1977; Olatunji & Nengim 1980; Koller & Rost 1988; Zanega-Godoy &
Costa 2003). Nas espécies estudadas essas traqueídes estão ausentes até o
estágio analisado.
As características morfológicas e estruturais do meristema apical
caulinar de Cactaceae chamam a atenção devido à forma, tamanho e
espessura deste meristema, o qual se assemelha a um meristema floral. Para
tentar entender o que se passava neste meristema, Mauseth (2004) realizou
um estudo com o meristema apical de algumas espécies da família dando uma
interpretação genética para a sua estrutura. Segundo o autor esta morfologia
tão peculiar é resultante do controle de genes como SHOOT-MERISTEMLESS,
WUSCHEL e CLAVATA que são responsáveis pelo controle no crescimento e
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espessura do meristema, havendo, segundo o autor, uma superexpressão do
WUSCHEL.
Como mencionado anteriormente o meristema areolar nas espécies
estudadas assim como em muitas outras espécies de Cactaceae é
estruturalmente semelhante ao meristema apical caulinar descrito acima. E na
zona 1 ou túnica se originam os tricomas, cujas células basais se dividem
periclinal e anticlinalmente formando uma base multicelular e multisseriada,
com as células apicais se dividindo apenas periclinalmente formando uma
região

apical

multicelular

unisseriado.

Esses

tricomas

apresentam

diferenciação basipeta (do ápice para a base), corroborando as descrições da
literatura que os descreve como multicelulares e unisseriados (Boke
1944,1951; Gibson & Nobel 1986). A partir dos trabalhos realizados sobre a
formação da base multisseriada dos tricomas, podemos observar que em
grupos basais como Pereskia (Gibson & Nobel 1986) este “tecido” é mais
evidente, quando comparado a outros grupos mais derivados como
Opuntioideae e Cactoideae (Boke 1944,1951).
Outro produto do meristema areolar são os espinhos (tanto os
lignificados como os gloquídeos) que se desenvolvem a partir da zona 3 (Boke
1944) ou zona periférica, apresentando processo de lignificação basípeto
(longitudinal) e centrífugo (transversal). Vale salientar que os gloquídeos são
definidos como minúsculos espinhos que se formam da mesma maneira que os
espinhos lignificados, sendo considerados uma sinapomorfia da subfamília
Opuntioideae (Gibson &Nobel 1986; Stuppy 2002).
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Boke (1944) menciona que algumas características permitem distinguir
os espinhos lignificados dos gloquídeos, incluindo sua aderência à superfície
das aréolas, com os espinhos lignificados sendo fortemente aderidos, enquanto
que os gloquídeos apresentam uma base parenquimática permitindo uma fácil
liberação. Boke (1944) menciona ainda que os gloquídeos diferem dos
espinhos por serem menores e apresentarem células em forma de farpas
(“barbed”). Corroborando o descrito por Boke, algumas diferenças também
foram observadas entre os espinhos lignificados e os gloquídeos nas espécies
estudadas, sobretudo quanto ao aspecto das células basais e o processo de
lignificação das células.
Com relação ao processo de lignificação das células dos espinhos em
seção transversal, embora o sentido em ambos os casos seja centrifugo, nos
espinhos lignificados há, provavelmente, lignificação simultânea da epiderme e
das células centrais. Já nos gloquídeos, a epiderme permanece não lignificada
e todo o processo ocorre do centro para a periferia. Godofredo (2010)
estudando a região areolar de Pilosocereus aurisetus (Cactoideae) registrou
que o processo de lignificação dos espinhos é centrípeto. Esses resultados
podem ser informativos com a continuidade de novos estudos em outros
representantes da família.
Uma região meristemática na base dos gloquídeos é mencionada por
Gibson & Nobel (1986). Boke (1944) relata a ocorrência de um tecido similar,
ao qual denomina de felogênio cuja função é de conferir uma auto-proteção ao
segmento caulinar, evitando que os espinhos adentrem o parênquima quando
pressionados (Gibson & Nobel 1986). Nas espécies estudadas um tecido
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meristemático é perceptível na base das estruturas foliares já diferenciadas e
complementando as observações de Boke (1944), talvez possa se tratar de
uma poliderme como ocorre em raízes e caules de certas espécies de
Rosaceae, Myrtaceae, Hypericaceae e Onagraceae, onde o felogênio se divide
gerando apenas células do súber ou felema (Fahn 1990).
Boke (1944) estudando aréolas em Opuntia cylindrica registrou
estruturas entre espinhos lignificados e gloquídeos, as descrevendo como
estruturas intermediárias. No presente estudo, estruturas similares às descrita
por Boke (1944) foram observadas apenas em O. microdasys, que
representam estágios intermediários entre folhas-espinhos. Essas informações
podem atuar como evidências para a origem filogenética dos espinhos
lignificados e gloquídeos em Cactaceae, como apresentado na figura 40.
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Espinho
(lignificado)

?
Folha

Estrutura intermediária
(Folha-Espinho)

Espinho
(gloquídeo)
Fig. 40. Representação dos prováveis eventos evolutivos ocorridos na região areolar de
Cactaceae originando as estruturas foliares.

Com relação à vascularização, os espinhos lignificados apresentam-se
não vascularizados nas espécies estudadas, com o traço areolar atingindo
apenas a base da aréola com o sentido de lignificação (longitudinal) basípeto.
Quando diferenciados apresentam-se completamente lignificados desde o
ápice até a base, exceto os gloquídeos cuja base permanece parenquimática e
onde, provavelmente, há tecidos vasculares. Gibson & Nobel (1986)
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mencionam que a ausência de tecidos vasculares nos espinhos provavelmente
está relacionada com a rápida lignificação das suas células, sobretudo as
apicais impedindo a formação de sistema vascular em seu interior. Esta
hipótese pode ser comprovada no presente estudo, onde os gloquídeos com
base não lignificada apresentam células com características vasculares,
diferente dos espinhos que são completamente lignificados e não apresentam
tecido vascular. Ainda segundo os autores, nas angiospermas de um modo
geral, o sinal que desencadeia o desenvolvimento de sistema vascular no
primórdio foliar é proveniente do ápice desta estrutura, que nos espinhos das
Cactaceae está esclerificado e morto. Além disso, a base lignificada impede
que o traço areolar proveniente do sistema vascular caulinar “penetre” na base
do espinho e estabeleça a conexão com o sistema vascular em seu interior.
Godofredo (2010) observou situação semelhante nos espinhos de Pilosocereus
aurisetus uma espécie colunar de Cactoideae, com folhas vestigiais.
Os traços de aréola nas espécies estudadas estão constituídos por
elementos xilemáticos (elementos de vaso com espessamentos anelares e
helicoidais e traqueides vasculares) e floemáticos. Esta composição também é
citada por Godofredo (2010), em traços areolares em Pilosocereus aurisetus
(Cactoideae).
Folhas provenientes do meristema apical caulinar estão presentes em A.
subulata, O. monacantha e O. rufida, sendo senescentes nestas últimas duas
espécies. As folhas em Cactaceae, como em qualquer outra angiosperma,
podem apresentar as mais variadas formas e tamanhos. No entanto, é
observada uma tendência geral à extrema redução principalmente em
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representantes da subfamília mais derivada, Cactoideae. Mauseth (2007)
discute a redução foliar na subfamília Cactoideae, através do controle de genes
como KNOX, PHANTASTICA e YODA. Conforme explica o autor, estes genes
são responsáveis pelo controle do crescimento e alargamento da lâmina foliar
bem como do meristema marginal nos demais grupos de plantas, e em
Cactaceae a atividade desses genes foi se “perdendo” ao longo da evolução,
culminando com a extrema redução foliar nas Cactoideae. O autor relata ainda
a presença de sistema vascular constituído apenas por xilema nos primórdios
foliares. No entanto, nas espécies estudadas o sistema vascular apresenta
tanto xilema quanto floema.
A partir dos estágios de desenvolvimento foi possível observar
crescimento intercalar na base dos espinhos lignificados, característica descrita
por alguns autores como presente na base foliar (Esau 1965; Font Quer 1975).
Esta observação, somada ao registro feito por Godofredo (2010) que descreve
as mesmas características em Pilosocereus aurisetus, podem ser consideradas
mais uma evidência da origem foliar dos espinhos em Cactaceae.
Os resultados obtidos neste estudo com novas evidências de estruturas
intermediárias (folhas-espinho) em Opuntioideae, demonstram que estamos no
caminho correto, cujos trabalhos sobre a origem foliar dos espinhos
(lignificados e gloquídeos) em Cactaceae devem ser focados em grupos
basais, representando uma nova fonte de dados a serem utilizados na
construção de mais uma página na história evolutiva da família.
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RESUMO

O sistema de revestimento e fundamental constitui uma das principais fontes
de informação em Cactaceae. O estudo desses dois sistemas tem sido utilizado
inclusive para resolver relações incertas intra e inter específicas de representantes da
família, concentrados em sua maioria na subfamília Cactoideae. Este trabalho
apresenta uma caracterização anatômica geral dos segmentos caulinares de quatro
espécies de Opuntioideae com ênfase nos sistemas de revestimento e fundamental
visando trazer novas contribuições aos estudos anatômicos da subfamília. Alguns
caracteres permitiram distinguir as espécies examinadas, tais como: epiderme plana
com estômatos situados ao mesmo nível das demais células epidérmicas em A.

subulata, O. dillenii e O. monacantha; epiderme papilosa com estômatos abaixo das
demais células epidérmicas e tricomas em O. microdasys. Os estômatos são
paracíticos em O. dillenii, hexacíticos em A. subulata e O. monacantha e paracíticos e
paralelocíticos em O. microdasys. O parênquima clorofiliano apresenta células
retangulares em O. microdasys e O. dillenii e quadrangulares em O. monacantha e A.

subulata. Canais secretores de mucilagem adjacentes ao floema ocorrem apenas em
O. microdasys e O. monacantha. Outros caracteres foram registrados em todos os
representantes

estudados

como:

diferentes

tipos

de

drusas

na

hipoderme

colenquimática e parênquima, cavidades e células secretoras de mucilagem. Embora
o número de espécies analisadas possa limitar as interpretações taxonômicas dos
dados, os aspectos anatômicos descritos nos sistemas de revestimento e fundamental
das espécies analisadas, foram bastante informativos merecendo ser melhor
explorado, inclusive em outros representantes da subfamília. Assim, este estudo
representa o primeiro passo rumo para entender os eventos ocorridos durante a
evolução desses sistemas em Opuntioideae.

Palavras-chave: Cactaceae, Opuntioideae, anatomia, skin.
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ABSTRACT

The skin (epidermis + hypodermis) and growth system are two of the principal
source of information in Cactaceae. The study of the two systems has been used to
solve uncertain relations intra and inter specific between representatives of the family,
the majority of them concentrated in subfamily Cactoideae. This work presents a
general anatomical characterization of the stem segments of four species of
Opuntioideae with emphasis on the skin and growth system, in order to bring new
contributions to the anatomical studies of the subfamily. Some characters are
distinctive for the studied species, such as: flat epidermis with stomata located in the
same level of the remaining epidermal cells in A. subulata, O. dillenii and O.

monacantha; papillose epidermis with stomata bellow the remaining epidermal cells
and trichomes in O. microdasys. The stomata are paracytic in O. dillenii, hexacytic in A.

subulata and O. monacantha and paracytic in O. microdasys. The palisade cortex
presents rectangular cells in O. microdasys and O. dillenii, and cubic in O. monacantha
and A. subulata. Mucilaginous channels next to the phloem are found only in O.

microdasys and O. monacantha. Other characters were registered in all studied
representatives, such as: different types of druses in the collenchymatic hypodermis
and parenchyma, cavities and mucilage secretory cells. Although the number of
analyzed species may limit the taxonomic interpretation of the obtained data, the
anatomical aspects described on the skin and fundamental systems of the studied
species were greatly informative, deserving to be better explored, including other
representatives of the subfamily. Thus, this study represents the first step to
understand the events during the evolution of these systems in Opuntioideae.

Key words: Cactaceae, Opuntioideae, anatomy, skin.

69

Capítulo II. Anatomia do caule de Opuntioideae

Emilia Arruda

INTRODUÇÃO
Opuntioideae constitui uma das três subfamílias tradicionalmente
reconhecidas em Cactaceae, apresentando cerca de 220-350 espécies com
hábitos arborescente, arbustivos ou cespitosos, e distribuição no Canadá,
América do Norte, Caribe, América Central e do Sul (Anderson 2001; Wallace &
Dickie 2002). Embora seja monofilética, a subfamília apresenta circunscrição
bastante controversa, principalmente dentro do gênero Opuntia (Griffith &
Porter

2009).

Os

principais

gêneros

atualmente

reconhecidos

são:

Austrocylindropuntia, Brasiliopuntia, Consolea, Cumulopuntia, Cylindropuntia,
Grusonia,

Maihueniopsis

(incluindo

Puna),

Miqueliopuntia,

Opuntia,

Pereskiopsis, Pterocactus, Quiabentia, Tacinga, Tephocactus e Tunila, sendo
Opuntia sensu lato (Opuntia, Nopalea, Consolea, Tacinga – algumas espécies,
Brasiliopuntia,

Maihueniopsis,

Tunila

e

Miqueliopuntia)

o

grupo

mais

representativo. Os gêneros encontram-se distribuídos nas seguintes tribos:
Austrocylindropuntieae, Pterocacteae, Cylindropuntieae e Tephrocacteae,
Opuntieae (Anderson 2001; Wallace & Dickie 2002; Griffith & Porter 2009).
Como os demais representantes da família Cactaceae, as Opuntioideae
são comumente encontradas em ambientes áridos, cuja capacidade de habitar
essas regiões é favorecida, principalmente, pela presença de uma estrutura
interna

altamente

especializada,

sobretudo

quanto

à

capacidade

de

armazenamento de água e nutrientes (Conde 1975; Gibson & Nobel 1986).
“The skin” nas Cactaceae é descrita como uma estrutura formada pela
epiderme juntamente com 1-várias camadas de células hipodérmicas
responsáveis pela proteção do parênquima clorofiliano situado imediatamente
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interno a este tecido (Gibson & Nobel 1986; Darling 1989). Do ponto de vista
fisiológico, o conhecimento deste sistema é essencial para o entendimento dos
mecanismos que auxiliam na sobrevivência destas plantas em ambientes
áridos (Nobel 1999). Além da importante função fisiológica, desempenhada por
estes dois tecidos, “the skin” representa ainda uma das principais fontes de
dados diagnósticos na família Cactaceae (Terrazas & Arias 2003), a maioria
com representantes da subfamília Cactoideae, como Darling (1989) que
menciona propriedades relacionadas à eficiência na função de proteção a
incidência de raios UV sobre a superfície caulinar de cactos saguaro (Cereus
giganteus) conferida por estas camadas, sendo capazes de refletir até 80% de
raios infra-vermelhos.
Loza-Cornejo & Terrazas (2003), destacam a importância taxonômica de
caracteres utilizados na descrição de espécies de Cactoideae da América do
Norte, como o aspecto da epiderme em seção transversal, espessura da
cutícula, largura das células epidérmicas, número de camadas da hipoderme,
além da presença e do tipo de cristais, como por exemplo, corpos de sílica que
muitas vezes são utilizados para resolver classificações controversas, como
observado em Echinocereus. Ainda com representantes de Cactoideae,
Calvente et al. (2008) destacando alguns caracteres importantes na separação
de espécies de Rhipsalis, como por exemplo a posição dos estômatos, bem
como o formato exibido pelas células epidérmicas e depressões. Lemos &
Melo-de-Pinna (submetido) demonstraram que características do sistema de
revestimento em espécies epífitas de Cactaceae podem variar com o
desenvolvimento dos segmentos caulinares e sugerem que uma vez utilizados
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na sistemática do grupo, devem ser considerados a partir de regiões mais
diferenciadas, como a região basal de segmentos primários.
Para Opuntioideae os trabalhos estão concentrados na década de 70,
com espécies de Cylindropuntia ocorrentes na América do Norte (Hamilton
1970) e de Opuntia onde são descritos caracteres anatômicos relacionados aos
sistemas de revestimento, fundamental e vascular importantes na diagnose de
5 espécies do gênero (Conde 1975). Mesmo com a grande representatividade
das Opuntioideae o número de espécies estudadas sob o aspecto anatômico
ainda é pequeno.
Sendo assim, este trabalho apresenta uma análise dos sistemas de
revestimento e fundamental de segmentos caulinares de representantes da
subfamília Opuntioideae, trazendo novas contribuições aos estudos anatômicos
de Cactaceae.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostras das regiões apical, mediana e basal de 03 segmentos
caulinares maduros de Austrocylindropuntia subulata, Opuntia dillenii (Ker
Gawl.) Haw., Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. e Opuntia monacantha Haw. e
Opuntia rufida Engelm., foram fixadas em FAA50 (formaldeído, ácido acético,
etanol 50%) e desidratadas em série etanol-butanólica 50-100%-Butanol Puro
(Johansen 1940). Em seguida, foram incluídas em parafina, emblocadas e
seccionadas transversal e longitudinalmente em micrótomo rotativo (ReicherttJung, Autocut 2040). As seções obtidas foram coradas com azul de astra 1% e
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safranina 1% (Kraus et al. 1998), e em seguida montadas lâminas permanentes
com Entellan® (Purvis et al. 1964).
Para a análise da epiderme em vista frontal foi realizada a técnica de
dissociação com uso da solução de peróxido de hidrogênio e ácido acético 1:1
(Franklin 1945). Após a perda da coloração natural, o material foi lavado em
água destilada e corado com safranina 1% aquosa. As lâminas semipermanentes foram montadas em glicerina 50% (Purvis et al. 1964).
A epiderme em vista frontal foi analisada em Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV), sendo o material desidratado em série etanólica (50-100%),
submetido a ponto crítico e posteriormente metalizado, seguindo metodologia
descrita por Silveira (1989). Para esta análise foram consideradas as regiões
apicais e medianas dos segmentos caulinares.
Teste histoquímico utilizando ácido tânico e cloreto de ferro III (Pizzolato
& Lillie 1973) foi realizado para verificar a provável natureza mucilaginosa da
substância presente nas estruturas secretoras.
As principais estruturas foram registradas no Sistema de Digitalização
de Imagens (IM50) acoplado ao microscópio Leica DMLB.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 mostra os principais resultados obtidos a partir da análise dos
sistema de revestimento e fundamental dos segmentos caulinares em
representantes de Opuntioideae.
Em todas as espécies estudadas, segundo levantamento realizado, o
sistema de revestimento em seção transversal está constituído pela epiderme
unisseriada revestida por uma cutícula (Tabela 1, Figs. 1,2). Na maioria dos
cactos “não-pereskia”, os quais dependem da realização da fotossíntese no
sistema caulinar, o sistema de revestimento predominante no ápice e na região
mediana é a epiderme (Gibson & Horak 1978; Mauseth 1996,1999). Nestes
cactos a epiderme permanece funcional por décadas, controlando as trocas
gasosas necessárias à realização do processo fotossintético (Darling 1989).
Em Austrocylindropuntia subulata (Muehl.) Backeb., Opuntia dillenii e O.
monacantha a epiderme apresenta aspecto plano com os estômatos situados
ao mesmo nível das demais células epidérmicas (Fig. 1) em todas as regiões
analisadas, corroborando o mencionado por outros autores para a família
Cactaceae (Conde 1975; Eggli 1984; Darling 1989; Calvente et al. 2008). Esta
localização superficial dos estômatos, provavelmente, favorece rápidas trocas
gasosas durante sua abertura, podendo representar uma adaptação ao
mecanismo fotossintético CAM (Gibson & Horak 1978; Gibson & Nobel 1986).
Em outras espécies os estômatos situam-se abaixo das células
epidérmicas, podendo representar uma estratégia adaptativa a perda excessiva
de água por evaporação (Fahn & Cutler 1992). Em O. microdasys, a epiderme
tem aspecto papiloso, com estômatos situados em pequenas depressões
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envoltas pelos tricomas (Figs. 2-8). Dentre as espécies de Opuntioideae
estudadas (ver Tabela 1), é descrita a ocorrência de epiderme papilosa (Gibson
& Nobel 1986). Em Cylindropuntia leptocaulis e C. kleiniae a epiderme é
descrita como ondulada, enquanto que em C. imbricata, O. phaeacantha, O.
engelmanii, Grusonia kunzei, C. santamaría e G. bradtiana, como plana
(Tabela 1, Hamilton 1970; Conde 1975). Isso demonstra que o caráter
epiderme em seção transversal nas Opuntioideae é variável, considerando as
diferentes tribos e o hábito das espécies (ver tabela 1).
Apenas na epiderme de O. microdasys ocorrem tricomas unisseriados,
uni ou multicelulares. Segundo Loza-Cornejo & Terrazas (2003), em
Cactaceae, é comum os tricomas no caule serem descritos como papilas para
distingui-los dos tricomas presentes na região areolar. Segundo Fahn (1990) as
papilas

são

tricomas

não-glandulares

unicelulares

ou

multicelulares

unisserados, e podem atuar na captação de energia luminosa que é bastante
limitada em plantas que crescem em ambientes sombreados. Nas plantas do
presente trabalho, geralmente distribuídas em ambientes desérticos, estes
tricomas parecem estar envolvidos com a redução da perda de água e
favorecimento de um microclima para a abertura dos estômatos (Gibson &
Nobel 1986).
Loza-Cornejo & Terrazas (2003), mencionam ainda que as papilas
epidérmicas são comumente utilizadas na caracterização taxonômica de alguns
grupos como, por exemplo, o reconhecimento de platyopuntias (atual clado
Opuntia (Wallace & Dickie 2002). Gibson & Nobel (1986) também mencionam a
ocorrência de tricomas em outros dois representantes da subfamília
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Opuntioideae (Pterocactus tuberosus e Opuntia basilaris), os quais conferem
um aspecto papiloso, assim como observado em O. microdasys, corroborando
os dados obtidos até o momento (das tribos Pterocacteae e Opuntieae),
sugerindo que este pode representar um importante caráter taxonômico neste
grupo.
Os tipos estomáticos observados em Opuntioideae foram hexacítico em
A. subulata e O. monacantha e paracíticos nas demais espécies estudadas (ver
Tabela 1), seguindo a classificação de Fryns-Claessens & Van-Cothem (1973).
Em Cactoideae, Loza-Cornejo & Terrazas (2003) mencionam que todas as 70
espécies de 21 gêneros estudados apresentam o tipo paralelocítico, podendo
representar um importante caráter taxonômico para a subfamília. Conforme
mencionado anteriormente, nas Opuntioideae (Tabela 1), apenas dois tipos são
descritos: hexacítico e paracítico, indicando uma possível tendência do grupo
que poderá ser útil na diagnose de representantes desta subfamília, e em
futuras interpretações das relações filogenéticas da família.
Em vista frontal, as células epidérmicas apresentam paredes retas em A.
subulata e O. microdasys e sinuosas apenas em O. monacantha (Figs. 9-14).
Já em O. dillenii, as paredes das células epidérmicas são sinuosas apenas no
ápice e retas nas regiões medianas e basais (Fig. 14). Infelizmente, este
caráter não foi analisado em outras espécies de Opuntioideae (ver Tabela 1),
impossibilitando qualquer discussão no grupo. No entanto, vale salientar que
em Cactoideae, este é um aspecto que vem revelando importantes ferramentas
taxonômicas (Loza-Conejo & Terrazas 2003; Calvente et al. 2008) e que em
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alguns grupos se apresenta variável durante o desenvolvimento dos segmentos
caulinares (Lemos & Melo-de-Pinna submetido).
Na região basal do segmento caulinar de todas as espécies analisadas,
a epiderme é substituída pela periderme, a qual se instala a partir de camadas
epidérmicas ou subepidérmicas (Fig. 15), semelhante ao descrito em outras
espécies da família (Gibson & Nobel 1986; Mauseth 1999; Soffiatti &
Angyalossy 2003).
As Cactaceae apresentam inúmeras características anatômicas, mas
nenhuma delas é tão marcante e importante sob o ponto de vista adaptativo e
taxonômico quanto o “skin”, que consiste da epiderme juntamente com a
hipoderme (Bailey 1961; Gibson & Nobel 1986; Darling 1989).
O sistema fundamental é formado externamente pela hipoderme (Figs.
1-2,15-16), que em todas as regiões analisadas (ápice, meio e base), é
multisseriada. Em O. dillenii a hipoderme apresenta cerca de 3-4 camadas de
células, em O. microdasys 2-3 camadas, em O. monacantha 3-5 camadas e em
A. subulata 8-10 camadas de células. Na hipoderme são observadas extensas
câmaras subestomáticas, que atingem o parênquima cortical (Figs. 1-2).
A hipoderme, conforme mencionado também em várias outras espécies
de Cactaceae, tem recebido diferentes terminologias: colenquimática (LozaCornejo & Terrazas 2003; Soffiatti & Angyalossy 2003; Arruda et al. 2005;
Yoshikawa et al. 2004; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008) ou pseudohipoderme colenquimatosa (Metcalfe & Chalk 1950). No presente estudo,
adotamos o termo hipoderme colenquimática.
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Embora a hipoderme colenquimática esteja presente na maioria das
Opuntioideae e Cactoideae, ela pode estar ausente em alguns gêneros como
em Blossfeldia Werderm. (Mauseth 2006) e Gymnocalycium Pfeiff. (Gibson &
Horak 1978), uma característica que juntamente à outras torna estes gêneros
mais basais dentro da subfamília Cactoideae (Mauseth 2006).
Nas espécies analisadas as células da hipoderme apresentam
espessamento anelar de parede primária. Na hipoderme as células podem
apresentar paredes com diferentes padrões de espessamento como anelar
(típico de Opuntioideae) ou lamelar com o lume irregular, conforme verificado
em espécies de Cactoideae (Loza-Cornejo & Terrazas 2003; Arruda et al.
2005). Diferenças nos tipos de espessamento das paredes das células da
hipoderme são mencionadas por outros autores (Soffiatti & Angyalossy 2003;
Arruda et al. 2005), podendo representar um caráter diagnóstico para a família.
Drusas arredondadas ocorrem no interior das células hipodérmicas
(Figs. 15-18). Quando observadas ao microscópio de varredura, apresentam
pequenos cristais que se projetam (Fig. 18). Tanto a epiderme como a
hipoderme podem apresentar cristais, que atuam principalmente na proteção
do parênquima clorofiliano, refletindo a excessiva incidência de raios solares
nas Cactaceae bem como na proteção contra herbivoria (Darling 1989; Gibson
& Nobel 1986; Fahn & Cutler 1992).
Em Cactoideae os cristais podem apresentar diferentes formatos, desde
simples como os prismáticos e suas várias formas, além dos agregados como
as drusas, talvez favorecendo sua interpretação taxonômica (Bailey 1961;
Gibson & Nobel 1986; Loza-Cornejo & Terrazas 2003). Loza-Cornejo &
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Terrazas (2003) que mencionam alguns tipos de inclusões celulares, como os
cristais, corpos de sílica, esferocristais e taninos, na separação de algumas
espécies como no gênero Equinocereus. Gibson & Horak (1978) subdividiram a
tribo Pachycereeae em duas subtribos utilizando este caráter na hipoderme e
Silva & Alves (1999) na separação de seis espécies de Pilosocereus.
Em Opuntioideae, no entanto, os cristais são agregados do tipo drusa
(Gibson & Nobel 1986; Nobel 2002) e sua utilização na taxonomia é mais
limitada, embora possa haver diferentes subtipos quanto ao aspecto geral
dessas estruturas. Como descrito na literatura, as espécies de Opuntioideae
analisadas no presente estudo apresentaram apenas drusas (cristal composto
globoso ou um agregado de cristais – Esau 1960; Gibson & Nobel 1986), as
quais apresentam distribuição contínua na primeira camada de células da
hipoderme,

imediatamente

interna

à

epiderme,

estando

distribuídas

aleatoriamente nas demais camadas deste tecido. Esta distribuição das drusas
na hipoderme também é descrita na literatura para outros representantes de
Opuntioideae (Gibson & Nobel 1986).
O parênquima cortical está subdividido em um parênquima
externo, cujas células são alongadas e em forma de paliças, sendo
denominado de parênquima paliçádico e uma porção mais interna constituída
por células isodiamétricas, descrita como parênquima armazenador, este último
compreende parte do córtex interno e da medula (Figs. 19-22). As células do
parênquima clorofiliano, em seção transversal, são quadrangulares em A.
subulata e O. monacantha (Fig. 21) e retangulares em O. dillenii e O.
microdasys (Fig. 22). Quanto ao número de camadas de células, o parênquima
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clorofiliano apresenta de 4-6 camadas em O. dillenii, 5-8 em O. monacantha, 78 em A. subulata e 6-8 camadas em O. microdasys.
Esta subdivisão do parênquima é mencionada em outras espécies das
subfamílias Opuntioideae e Cactoideae (Metcalfe & Chalk 1950; Gibson &
Nobel 1986; Mauseth & Ross 1988; Arruda et al. 2005). Sajeva & Mauseth
(1991) através de um estudo comparativo entre caules de Pereskia e espécies
de Cactoideae, verificaram que o caule destes dois grupos mostra-se bastante
diferente anatomicamente. Os autores observaram muitas modificações
relacionadas às trocas gasosas e a realização do processo fotossintético, que
são consideradas derivadas em Cactoideae, sendo uma delas a subdivisão do
parênquima cortical, como observado no presente estudo. Embora sejam
representantes de Opuntioideae, os quais variam desde ausência de folhas na
maturidade até folhas persistentes, o caule é o principal órgão fotossintetizante,
como ocorre em Cactoideae (ausência de folhas).
No

parênquima

armazenador

estão

presentes

ainda

estruturas

mucilaginosas sendo células e cavidades em todas as espécies (Figs. 23-24), e
canais apenas em O. monacantha e O. microdasys (Opuntieae, Figs. 25-26).
Estes canais apresentam um epitélio e uma cavidade central, tendo origem
esquizo-lisígena. Segundo Wittler & Mauseth (1984a,b), os canais secretores
são constituídos por um epitélio e pelo lume, geralmente de origem
esquizógena. Ainda segundo os autores, restos das células que se degeneram
durante este processo compõem o fluido presente no interior do canal.
A distribuição dos canais secretores é restrita às regiões medianas e
basais do segmento caulinar, adjacentes ao floema primário. As células e
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cavidades ocorrem desde o ápice até a base do segmento caulinar, tanto no
córtex como na medula. Nas espécies descritas na literatura, atuais
representantes das Tribos Cylindropuntieae e Opuntieae, apenas células e
cavidades foram descritas (Conde 1975), podendo representar um importante
caráter taxonômico, bem como ser utilizado em interpretações filogenéticas,
uma vez que sua ocorrência está limitada, até o momento, há representantes
da tribo Opuntieae, mais derivada dentro da subfamília Opuntioideae.
Segundo Wittler & Mauseth (1984a,b), estas estruturas podem secretar
mucilagem, látex ou outras substâncias, sendo, portanto, necessária a
realização de testes histoquímicos para comprovação da sua natureza. No
presente estudo, por meio de testes histoquímicos, foi registrada a presença de
polissacarídeos presentes na mucilagem.
Gibson & Nobel (1986) e Nobel (2002), relatam que estas estruturas
podem estar envolvidas com a suculência nos cactos, podendo ampliar a
capacidade de absorção e retenção de água. Ainda de acordo com os autores,
a grande maioria dos cactos geralmente apresenta estruturas mucilaginosas
por todo o córtex e medula do caule, podendo estar presentes também em
outros órgãos, como flores e frutos, inclusive em cactos mais derivados. Gibson
& Nobel (1986) mencionam que as células mucilaginosas parecem ter surgido
primeiro no córtex e posteriormente na medula, pois muitos cactos basais têm
estruturas mucilaginosas apenas no córtex.
Ainda no sistema fundamental foi possível observar drusas (Figs. 27-29).
Essas drusas foram registradas no parênquima cortical e no medular, estando
mais concentradas quando adjacentes aos canais mucilaginosos de O.
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microdasys e O. monacantha, e próximo ao floema como em todas as
espécies. Essas drusas se diferenciam morfologicamente daquelas presentes
na hipoderme, especialmente, quanto ao comprimento das projeções dos
cristais. De acordo com Gibson & Nobel (1986) o formato das drusas depende
da natureza da parede celular. Isto pode explicar a presença de drusas
“arredondadas” na hipoderme, cuja parede primária é mais espessada, e de
drusas “ponteagudas” no sistema fundamental com células parenquimáticas de
parede delgadas. Diferentes estados de caráter nas drusas entre espécies de
Opuntioideae podem possibilitar sua utilização na delimitação taxonômica
dentro da subfamília, já que até o momento não há registros de outros tipos de
cristais em seus representantes, como observado em Cactoideae (LozaCornejo & Terrazas 2003).
O sistema fundamental apresenta ainda uma porção medular que
consiste de células isodiamétricas, conforme mencionado por outros autores
para representantes da família. Este parênquima pode inclusive desempenhar
a mesma função do parênquima armazenador do córtex (Conde 1975; Gibson
& Nobel 1986; Arruda et al. 2005).
Nesta região ocorrem ainda células e cavidades mucilaginosas (Fig. 20),
além de células com espessamento de parede secundária com características
de traqueides vasculares apenas em O. monacantha (Figs. 30-31). Estas
células ainda não foram descritas em representantes da família, embora haja
relatos sobre a ocorrência de traqueídes vasculares (“WBTs”) adjacentes ao
xilema primário em espécies de Opuntioideae (Conde 1975). Recentemente,
Landrum (2006) descreveu células similares às “WBTs” na região medular em
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Anacampseros arachnoides “Portulacaceae” e as denominou de WBTs nãoxilemáticas. Nos trabalhos acima descritos não é mencionado processo
ontogenético das referidas células, cujo desenvolvimento é fundamental para
entender sua origem nas Caryophyllales.
As espécies examinadas no presente estudo apresentam caracteres
anatômicos similares aos descritos na literatura, sendo a presença de células
com espessamento de parede secundária na região medular aparentemente
única em Opuntioideae.
Embora

o

número

de

espécies

analisadas

possa

limitar

as

interpretações taxonômicas dos dados (Tabela 1), os aspectos anatômicos
descritos nos sistemas de revestimento e fundamental das espécies
analisadas, bem como daquelas descritas na literatura, podem ser bastante
informativos. Nesse aspecto, alguns caracteres merecem destaque, como:
posição dos estômatos em relação às demais células epidérmicas, presença de
projeções epidérmicas, aspecto geral das células do parênquima paliçádico,
presença de canais secretores no parênquima cortical, além das já descritas
células medulares com espessamento de parede. Sendo assim, este estudo
representa o primeiro passo no entendimento dos eventos ocorridos durante a
evolução dos sistemas de revestimento e fundamental em Cactaceae,
considerando os representantes das Opuntioideae, visto que as outras duas
subfamílias são focos de numerosos trabalhos.
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Tabela 1. Principais caracteres anatômicos observados no segmento caulinar de espécies de Opuntioideae. (-) Caráter não observado pelo(s) autores.
Espécies/ Caracteres

Austrocylindropuntia
subulata

Hábito

Hábitat

Arborescente

Montanhas

Epiderme em
Epiderme em vista
secção transversal
frontal
Tribo Austrocylindropuntieae
Plana
Tribo Pterocacteae
Papilosa
Tribocylindropuntieae
Plana
Plana
Plana
Ondulada

Tipo de
estômato

Referência

Paredes retas

Hexacíticos

Presente trabalho

-

-

Gibson & Nobel (1986)

-

Paracíticos
Paracíticos
-

Hamilton (1970)
Hamilton (1970)
Conde (1975)
Conde (1975)

Prostrado

Montanhas

Herbáceo
Herbáceo
Arborescente
Arbustivo

Desertos
Desertos
Desertos
Desertos

Arborescente

Desertos

Ondulada

-

-

Conde (1975)

Escandente

Desertos

Plana

-

Paracíticos

Hamilton (1970)

Opuntia dillenii
Opuntia microdasys

Arbustivo
Arbustivo

Paracíticos
Paracíticos

Presente trabalho
Presente trabalho

Opuntia monacantha

Arborescente

Opuntia basilaris
Opuntia phaeacantha
Opuntia engelmannii

Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo

Costa
Desertos
Campos
Rupestres
Desertos
Desertos
Desertos

Pterocactus tuberosus
Grusonia bradtiana
Grusonia kunzei
Cylindropuntia imbricata
Cylindropuntia kleiniae
Cylindropuntia
leptocaulis
Cylindropuntia
santamaría

Tribo Opuntieae
Plana
Paredes retas
Papilosa
Paredes sinuosas
Plana

Paredes sinuosas

Hexacíticos

Presente trabalho

Papilosa
Plana
Plana

-

-

Gibson & Nobel (1986)
Conde (1975)
Conde (1975)

Tabela 1. Cont. Principais caracteres anatômicos observados no segmento caulinar de espécies de Opuntioideae. (-) Caráter não observado pelo(s) autores.

Espécies/ Caracteres

Austrocylindropuntia
subulata

Localização
dos estômatos

Projeções
epidérmicas

Ao mesmo
nível

Ausentes

Aspecto das células
do parênquima
paliçádico
Tribo Austrocylindropuntiae

Células medulares
com espessamentos
de parede

Referência

Quadrangulares

Ausentes

Presente
trabalho

-

-

Gibson & Nobel
(1986)

-

-

Hamilton (1970)
Hamilton (1970)
Conde (1975)
Conde (1975)

Estrutura secretora

Células e cavidades
Tribo Pterocacteae

Pterocactus tuberosus

Grusonia bradtiana
Grusonia kunzei
Cylindropuntia imbricata
Cylindropuntia kleiniae
Cylindropuntia
leptocaulis
Cylindropuntia
santamaría

-

Presentes

Tribo Cylindropuntieae
Células e cavidades
Células e cavidades

-

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes

-

Ausentes

Células e cavidades

-

-

Conde (1975)

-

Ausentes

-

-

-

Hamilton (1970)

Quadrangulares

-

Retangulares

-

Quadrangulares

-

Tribo Opuntieae
Ao mesmo
nível
Abaixo do
nível
Ao mesmo
nível

Presentes

Opuntia basilaris

-

Presentes

-

-

-

Opuntia phaeacantha
Opuntia engelmannii

-

Ausentes
Ausentes

Células e cavidades
Células e cavidades

-

-

Opuntia dillenii
Opuntia microdasys
Opuntia monacantha

Ausentes

Ausentes

Células e cavidades
Células, cavidades e
canais
Células, cavidades e
canais

Presente
trabalho
Presente
trabalho
Presente
trabalho
Gibson & Nobel
(1986)
Conde (1975)
Conde (1975)
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RESUMO

Lenho das Opuntioideae representa uma das estruturas mais complexas, com
diferentes tipos de polimorfismo registrados em Cactaceae. Para entender este lenho
e como sua estrutura está relacionada com a ocorrência e distribuição das traqueídes
vasculares (WBTs “wide-band tracheids”), este trabalho mostra um estudo anatômico
do xilema secundário em diferentes regiões do segmento caulinar de quatro espécies
de Opuntioideae. Os resultados obtidos mostraram uma estrutura bastante
diversificada na matriz celular, espessura e tamanho das porções de sistema axial. Na
região apical o xilema apresenta elementos de vaso e parênquima em todas as
espécies, e traqueídes vasculares apenas em Austrocylindropuntia subulata, Opuntia

microdasys e O. rufida. Na região mediana é possível observar a ocorrência de alguns
padrões na matriz celular das porções de sistema axial, e traqueídes vasculares em A.

subulata também ocorrem no sistema radial a partir de conversões de iniciais radiais
em iniciais fusiformes. Em O. monacantha ocorrem porções apresentando apenas
elementos de vaso e parênquima, com faixas de fibras, e traqueídes vasculares
ausentes. Em O. microdasys e O. rufida é possível observar porções de sistema axial
com uma fase inicial apresentando uma matriz de traqueídes vasculares, seguida por
uma fase parenquimática. A região basal de segmentos caulinares mostra grandes
variações e a ocorrência de células medulares com características de traqueídes
vasculares, representa um provável caso de homeose. Variações na atividade cambial
resultam em diferentes padrões do lenho e muitas questões permanecem não
resolvidas sobre a origem e o controle gênico.

Palavras chave: Cactaceae, homeose, Opuntioideae, WBTs.
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ABSTRACT

The wood of the Opuntioideae represents one of the structures most complex,
with different types of polymorphic wood registered in the Cactaceae. To understand
this wood and as its structure it is related with the occurrence and distribution of the
vascular tracheids (WBTs “wide-band tracheids”), this work shows an anatomical study
of secondary xylem in different regions of the stem segment of four species of
Opuntioideae. The results had shown a diversified structure on the matrix, thickness
and size of the portions of axial system. In the apical region xylem presents vessel
members and parenchyma cells in all the species, and vascular tracheids only in

Austrocylindropuntia subulata, Opuntia microdasys and O. rufida. In the medium region
it is possible to observe the occurrence of some patterns on the cellular matrix of the
portions of axial system, and vascular tracheids in A. subulata also in the ray system
from conversions of ray initials in fusiform initials. In O. monacantha only vessel
members and parenchyma cells occur in the portions of axial system, and bands of
fibers with vascular tracheids absent. In O. microdasys and O. rufida it is possible to
observe portions of axial system with an initial phase with WBTs matrix followed by a
parenchyma phase. On the base region of the stem segment shows greater variation of
patterns, and the occurrence of cells likely to vascular tracheids in the pith, represent a
probable case of homeosis. Variations in the cambial activity results in different
patterns of the wood and many questions remain unresolved about origin and genetic
controls.

Key words: Cactaceae, homeosis, Opuntioideae, WBTs.
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INTRODUÇÃO
Polimorfismo do lenho é uma característica bastante descrita em
Cactaceae, e se caracteriza pela presença de um tipo de lenho (xilema
secundário) com diferentes fases de diferenciação das iniciais cambiais,
durante o desenvolvimento da planta (Mauseth 1989; Mauseth & Plemons
1995). Estes polimorfismos podem ter importantes conseqüências adaptativas,
fisiológicas e evolutivas (Mauseth & Plemons 1995). Sendo assim, o tipo de
lenho produzido pelas plantas nas diferentes fases do seu desenvolvimento,
atende as diferentes necessidades fisiológicas e estruturais pelas quais o corpo
da planta passa ao longo do seu desenvolvimento.
Antes do conhecimento destes tipos de polimorfismos, o lenho em
Cactaceae era simplesmente classificado como fibroso ou não-fibroso de
acordo com a presença ou ausência de fibras (Gibson 1973). Esta classificação
recebeu outra terminologia em Mauseth & Plemons (1995): lenho monomórfico
fibroso (lenho fibroso) e monomórfico “WBTs” (traqueides com amplo
espessamento de parede secundária) ou parenquimatoso (lenho não fibroso)
A principal característica dessas traqueídes vasculares (“WBTs”)
é a presença de bandas de espessamento de parede secundária, dispostas
horizontalmente (Carlquist 1988). Estas células constituem uma variação das
traqueídes comumente observadas no xilema devido, à alternância de parede
primária e bandas de parede secundária (Mauseth et al. 1995). Landrum (2006)
as define como: “células mortas lignificadas, imperfuradas com bandas que se
projetam para o interior do lume celular”.
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Segundo Landrum (2002,2006,2008) as “WBTs”, representam uma das
principais características surgidas no lenho, com função tanto no transporte
como no armazenamento de água, desempenhando assim importante papel
adaptativo à ambientes xéricos.
Atualmente, são reconhecidos vários tipos de polimorfismos mostrando a
ampla diversidade do caráter na família: lenho dimórfico WBTs/fibroso,
dimórfico WBTs/parenquimatoso, dimórfico parenquimatoso/fibroso, além do
trimórfico WBTs/fibroso/parenquimatoso (Mauseth 1989; Mauseth & Plemons
1995). Nestes polimorfismos o lenho passa por várias mudanças na atividade
cambial ao longo do seu desenvolvimento, e a matriz celular constituí-se de
diferentes tipos celulares: parênquima, fibras ou WBTs. Esta classificação é
bastante utilizada, sobretudo nas Cactoideae. Melo-de-Pinna (2009) chama
atenção para o termo parenquimatoso. De acordo com a autora o lenho
parenquimatoso, quando associado à fase fibrosa, representa o parênquima
não-lignificado, tão comumente descrito em várias famílias de eudicotiledôneas
e já mencionado para outras espécies de Cactaceae (Soffiatti & Angyalossy
2003, 2005, 2007; Yoshikawa et al. 2004; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008).
As Opuntioideae apresentam uma das estruturas anatômicas mais
complexas, relacionadas principalmente ao sistema vascular. Mauseth (2006)
realizou um amplo estudo sobre os tipos de lenhos em 48 representantes de
Opuntioideae, reconhecendo 07 tipos de dimorfismo do lenho com base nos
tipos celulares. Embora este trabalho tenha revelado importantes informações
sobre a diversidade do lenho em Opuntioideae, o autor não discute se há
variação ao longo do segmento caulinar (região apical, basal, mediana) e se
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em uma mesma seção transversal, as porções do sistema axial apresentam
diferentes organizações. Chamamos atenção para este dois aspectos, pois
Arruda & Melo-de-Pinna (2010), verificaram a presença de variações em
porções do sistema axial em uma mesma seção transversal do segmento
caulinar em O. monacantha, analisando a base fotossintetizante e não
fotossintetizante do caule.
Outro caráter, aparentemente, único em Opuntioideae é a presença de
células com características semelhantes às WBTs na região medular e sua
provável correlação com as variações dos tipos de lenho em Opuntioideae
(Boke 1941,1944).
Para entender esta complexidade de padrões vasculares, descritos em
Opuntioideae, e suas prováveis relações com a ocorrência e distribuição das
WBTs, este trabalho mostra um estudo anatômico de segmentos caulinares
maduros em quatro espécies da subfamília, focando no sistema vascular,
buscando

novas

informações

sobre

provável

origem

das

traqueídes

perimedulares e os padrões de organização desde o ápice até a base do caule.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o presente estudo foram analisadas regiões apical, mediana e
basal não-fotossintetizante (Fig. 1) de 03 segmentos caulinares maduros de
Austrocylindropuntia subulata (Muehl.) Backeb., Opuntia microdasys (Lehm.)
Pfeiff., Opuntia monacantha Haw. (Figs. 1-5) e Opuntia rufida Engelm. As
amostras foram fixadas em FAA50 (formaldeído, ácido acético e etanol 50%) e
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desidratadas em série etanol-butanol 50-100%-Butanol Puro (Johansen 1940).
Em seguida foram incluídas em parafina, emblocadas e seccionadas
transversal e longitudinalmente em micrótomo rotativo (Reichertt-Jung, Autocut
2040). As seções obtidas foram coradas com azul de astra 1% e safranina 1%
(Kraus et al 1998), e posteriormente montadas lâminas permanentes em
Entellan® (Purvis et al. 1964).
Para a análise dos padrões de espessamento da parede secundária das
traqueídes vasculares, foi utilizada a técnica de dissociação por meio da
solução de peróxido de hidrogênio e ácido acético 1:1 (Franklin 1945). Após a
perda da coloração natural, o material foi lavado em água destilada, e corado
com safranina 1% aquosa. As lâminas semi-permanentes foram montadas em
glicerina 50% (Purvis et al. 1964), sendo examinadas 5 lâminas/ região/
espécie.
O registro das principais estruturas anatômicas foi realizado no Sistema
de Digitalização de Imagens (IM50) acoplado ao microscópio Leica DMLB.
As representações esquemáticas de seções transversais das três
regiões do caule (ápice, meio e base) foram confeccionadas com auxílio de
câmara clara acoplada ao microscópio de luz.
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RESULTADOS
ANATOMIA DO SISTEMA VASCULAR
As espécies estudadas apresentaram xilema secundário bastante
diversificado, quando observado em seção transversal, quanto à matriz celular,
tamanho e espessura das porções de sistema axial (Fig. 6-8).
No ápice de O. monacantha foram observados apenas feixes
vasculares, ou seja, sem atividade do câmbio fascicular ou interfascicular (Figs.
9,10). Nesta espécie foi possível observar ainda que alguns feixes apresentam
uma bainha de células parenquimáticas, como mostra a figura 9.
Em Austrocylindropuntia subulata, O. rufida e O. microdasys, o sistema
vascular na região apical já apresenta inicio da atividade do câmbio fascicular.
O xilema apresenta-se constituído por elementos de vaso, parênquima e
traqueídes vasculares (Figs. 11-14). A partir de seções transversais e
longitudinais foi possível observar que essas traqueides surgem em uma região
entre a medula e os elementos de vaso do protoxilema (Fig. 13-14).
Na região mediana com a atividade do câmbio fascicular e
interfascicular, já é possível registrar as variações na matriz celular do xilema
secundário, bem como no tamanho e espessura das porções de sistema axial
(Figs. 6-8). Os principais tipos de variações em tamanho e espessura das
porções do sistema axial observados foram: 1) grande diferença de tamanho,
mas com espessura similar, como em O. monacantha; 2) tamanho e espessura
diferentes como em O. microdasys e 3) tamanho e espessura similares, como
em A. subulata (Figs. 6).
105

Capítulo III. Dimosrfismo do lenho

Emilia Arruda

Em O. microdasys e O. rufida são observados dois padrões de
organização das porções de sistema axial em uma mesma seção transversal,
sendo o tipo 1 constituído por uma fase inicial com traqueídes vasculares,
elementos de vaso e parênquima, seguida por uma fase apresentando apenas
elementos de vaso e parênquima, e o tipo 2 com porções apresentando
apenas elementos de vaso e parênquima (Fig. 15-18). Em O. monacantha um
dos tipos de organização da porção do sistema axial difere do tipo 1 descrito
acima pela ausência de traqueídes vasculares na fase inicial e o outro tipo
apresenta fibras e elementos de vaso (Figs. 17-20). Austrocylindropuntia
subulata foi a única que apresentou uniformidade na organização das porções
do sistema axial em seção transversal, constituídas apenas de elementos de
vaso, parênquima e traqueídes vasculares (Fig. 21). Vale salientar ainda que
em todas as espécies estudadas foi possível registrar a presença de elementos
axiais na região do raio (conversão de iniciais radiais em iniciais fusiformes) e
de elementos radiais no sistema axial, pela conversão de iniciais fusiformes em
iniciais radiais (Figs. 19-21).
Na tabela 1 estão descritos os tipos de dimorfismo do lenho registrados
na região basal não-fotossintetizante. Em Austrocylindropuntia subulata a
matriz celular do xilema secundário se manteve como na região mediana,
exceto pelo número de células (Fig. 22). Nas demais espécies foram
observadas grandes variações na matriz, composição, tamanho e espessura
das porções de sistema axial devido à intensa e abrupta variação da atividade
cambial.
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Em O. microdasys foi possível observar a presença de porções de
sistema axial constituídas por (1) fase inicial apresentando traqueídes
vasculares e parênquima, seguida por parênquima e elementos de vaso e por
fim fibras e elementos de vaso; (2) difere do tipo descrito acima por apresentar
uma faixa mais ampla de parênquima e poucos elementos de vasos e,
principalmente, pela ausência da fase com fibras e elementos de vaso; (3) fase
inicial semelhante aos tipos descritos, mas na segunda fase há uma curta faixa
de fibras e elementos de vaso, seguida por uma ampla fase parenquimática e
(4) apenas elementos de vaso e parênquima (Figs. 6-8, 23-26).
Opuntia monacantha e O. rufida apresentaram variações na organização
das porções do sistema axial ao longo de toda região basal não
fotossintetizante. Apenas nesta região começam a se diferenciar as primeiras
traqueídes vasculares de O. monacantha (Fig. 6-8).
Em uma porção mais próxima à base fotossintetizante do segmento
caulinar de O. rufida o xilema secundário é mais homogêneo apresentando
porções de sistema axial constituídas por (1) fase inicial apresentando
parênquima e traqueídes vasculares, seguida por uma ampla fase com
parênquima e elementos de vaso e (2) apenas elementos de vaso e
parênquima (Figs. 23-25) Em uma região mais diferenciada da base do caule
foi possível distinguir as seguintes variações: (1) fase inicial apresentando
parênquima

e traqueídes

vasculares,

seguida

por

uma ampla faixa

apresentando fibras e elementos de vaso; (2) fase inicial apresentando
parênquima

e traqueídes

vasculares,

seguida

por

uma ampla faixa

parenquimática; (3) fase inicial com elementos de vaso e parênquima, seguida
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por uma fase apresentando elementos de vaso e fibras; (4) apenas elementos
de vaso e parênquima (Figs. 26-28).
Em O. monacantha a região do segmento caulinar próxima a base
fotossintetizante apresenta as seguintes variações nas porções de sistema
axial: (1) fase inicial com elementos de vaso e parênquima, seguida por uma
ampla fase apresentando elementos de vaso e fibras; (2) parênquima e
elementos de vaso com algumas faixas de fibras; (3) apenas elementos de
vaso e células parenquimáticas (Fig. 29). Analisando uma região mais basal,
foi possível observar as seguintes variações: (1) fase inicial apresentando
parênquima e traqueídes vasculares, seguida por uma ampla faixa com
parênquima e elementos de vaso; (2) fase inicial com parênquima e traqueídes
vasculares, seguida por parênquima e elementos de vaso com faixas de fibras;
(3) apenas elementos de vaso e parênquima. Nesta região foi possível
observar a conversão de iniciais radiais em iniciais fusiformes formando
traqueídes vasculares isoladas (Figs. 30-32).
Até a fase de desenvolvimento analisada neste estudo, o sistema radial
de todas as espécies está constituído por células parenquimáticas não
lignificadas, e como mencionado anteriormente é possível observar a
conversão de iniciais radiais em iniciais fuciformes gerando traqueides
vasculares em A. subulata e O. monacantha, que se distribuem por todo o
sistema radial (Figs. 22-23). Em O. monacantha, foram registradas ainda
células com características de traqueídes vasculares na região medular (Figs.
34-35). Já em O. microdasys e O. rufida as traqueídes vasculares ficam
restritas aos raios próximos ao sistema axial, com a porção central do sistema
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porções

axiais

constituída

apenas

por

células

parenquimáticas não lignificadas (Figs. 23,28).

PADRÕES

DE

ESPESSAMENTO

DE

PAREDE

SECUNDÁRIAS

DAS

TRAQUEIDES

VASCULARES E DAS CÉLULAS MEDULARES

Nas espécies estudadas foi possível perceber diferenças estruturais nas
bandas de espessamento das traqueídes vasculares do sistema axial, do
sistema radial e das células medulares com espessamentos de parede. As
células do sistema axial apresentam bandas mais espessas do que as do raio
e às células medulares com espessamentos de parede (Figs. 34-35). Por fim,
as células do sistema axial apresentam um formato fusiforme com maior
número de bandas de espessamento enquanto que as células medulares com
características de traqueídes vasculares e as traqueídes vasculares radiais são
isodiamétricas e apresentam menor número de bandas (Fig. 33).
As traqueídes vasculares apresentaram espessamentos do tipo anelar,
helicoidal, anelar-helicoidal e dupla hélice (Figs. 36-39). Os tipos anelar e
helicoidal foram observados em: A. subulata, O. microdasys e O. rufida. Em O.
monacantha foi observado apenas o espessamento anelar (Fig. 36). Em A.
subulata ocorre ainda o espessamento dupla-hélice, enquanto que em O.
microdasys e O. rufida apresentam também o tipo anelar-helicoidal, restritos à
base não fotossintetizante do segmento caulinar (Fig. 38-39). Quanto à
distribuição no corpo da planta, o tipo anelar ocorre no ápice do segmento
caulinar, enquanto que os tipos anelar e helicoidal ocorrem na região mediana
e na base (Tabelas 2 e 3).
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DISCUSSÃO
O xilema secundário das cinco espécies de Opuntioideae analisadas no
presente trabalho apresentou uma estrutura bastante diversificada quanto à
composição da matriz celular, tamanho e espessura das porções de sistema
axial.
Em Cactaceae, Aizoaceae e “Portulacaceae”, além dos elementos
traqueais comumente encontrados nas angiospermas, o xilema secundário
pode apresentar ainda um tipo peculiar de traqueídes, as WBTs – “wide-band
tracheids” (Mauseth 2006), representando uma das principais modificações
evolutivas das Caryophyllales. As WBTs, as fibras e o parênquima estão
diretamente relacionados à presença e ao tipo de polimorfismo no lenho em
Cactaceae (Mauseth & Plemons 1995; Mauseth & Plemons-Rodriguez 1997), e
a ocorrência e distribuição das traqueídes vasculares requer especial atenção,
principalmente quando se pretende analisar as diferentes fases do xilema
secundário (Mauseth 2004; Godofredo & Melo-de-Pinna 2008; Arruda & Melode-Pinna 2010).
O polimorfismo se caracteriza pela presença de diferentes tipos de lenho
durante o desenvolvimento da planta (Mauseth & Plemons 1995). Os principais
tipos

de

polimorfismos

registrados

são:

1.

lenho

dimórfico

fibroso/parenquimatoso, em que o sistema axial mais interno é constituído por
elementos de vaso, células parenquimáticas e fibras e o mais externo por
elementos de vaso e células parenquimáticas; 2. lenho dimórfico WBTs/fibroso,
sendo formados na porção mais interna do sistema axial do xilema, elementos
de vaso, células parenquimáticas e WBTs, e na mais externa, elementos de
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parenquimáticas

WBTs/parenquimatoso;

4.

lenho

e

fibras;

3.

lenho

dimórfico

trimórfico WBTs/fibroso/parenquimatoso

(Mauseth & Plemons 1995; Mauseth & Plemons-Rodriguez 1997). Algumas
espécies de Cactaceae apresentam lenho com apenas uma fase durante toda
a vida da planta, são os chamados lenhos monomórficos, que podem ser de
dois tipos: fibroso ou não fibroso - WBTs (Gibson 1973; Mauseth & Plemons
1995;

Mauseth

&

Plemons-Rodriguez

1997).

O

lenho

monomórfico

parenquimatoso ainda não foi registrado nos representantes da família
(Mauseth & Plemons-Rodriguez 1997). Estes tipos, geralmente são descritos
para representantes de Cactoideae. No entanto, nesta classificação a matriz
celular nas diferentes fases do lenho é constante em todo o cilindro xilemático
e em uma mesma seção transversal.
Em Opuntioideae, ao contrário, o lenho apresenta-se distinto nas várias
porções de sistema axial do cilindro vascular em uma mesma seção
transversal, tornando esta classificação bastante problemática. Observando a
complexidade e variedade no lenho das Opuntioideae, Mauseth (2006)
descreveu alguns padrões, diferente dos tipos de polimorfismo registrados em
Cactoideae. Estes tipos de lenho algumas vezes se sobrepõem aos tipos
observados e descritos de modo geral para Cactaceae, em outros casos
podem representar variações.
Os lenhos dimórficos em Opuntioideae foram classificados por Mauseth
(2006) segundo o dimorfismo do sistema axial, radial e uma combinação dos
dois, resultando em sete tipos diferentes. Os resultados obtidos no presente
estudo mostram que há uma ampla variação no dimorfismo do lenho,
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corroborando o observado por Mauseth (2006). No entanto, a variação em uma
mesma seção transversal (ver Tabela 1) foi registrada pela primeira vez no
presente estudo para as Opuntioideae, demonstrando que uma das principais
diferenças entre o lenho das Opuntioideae e das Cactoideae está na intensa e
abrupta variação da atividade cambial, que em Opuntioideae produz diferentes
porções de sistema axial em uma mesma seção transversal, por atividade do
câmbio fascicular e interfascicular. No ultimo caso, provavelmente, por
conversão de iniciais radiais em iniciais fusiformes.
Austrocylindropuntia subulata foi a única que apresentou lenho
monomórfico WBTs, pois em todas as regiões analisadas só foram registradas
porções do sistema axial constituídas por elementos de vaso, parênquima e
traqueides vasculares. Curiosamente, o gênero Austrocylindropuntia está em
uma posição basal nas Opuntioideae, segundo filogenia proposta por Wallace
& Dickie (2002), próxima a Maihuenia (Maihuenioideae) cujos representantes
(02 espécies) apresentam lenho constituído por uma matriz de WBTs,
parênquima e elementos de vaso, que pode apresentar, em M. patagonica,
alternância de faixas de fibras (Mauseth 1999b). De acordo com Godofredo
(2010) o padrão de evolução do lenho em Cactaceae, a partir de reconstrução
dos estados ancestrais, demonstra que, provavelmente, o ancestral de
Cactoideae tinha lenho monomórfico WBT e que é possível que o ancestral dos
cactos também já apresentassem este tipo de lenho.
Analisando a tabela 1 foi possível perceber que em todas as espécies
há presença de porções do sistema axial constituídas apenas de elementos de
vasos e parênquima. Este fato nos chamou atenção, ao considerarmos a
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possibilidade de serem traços de aréolas (análogos aos traços foliares), mas a
falta de um estudo mais detalhado que comprove a presença de protoxilema,
característica utilizada na separação de traço foliar e feixe cortical, nos limita
ao simples registro do caráter e nos estimula a continuar esses estudos.
Destacamos também que a presença de uma bainha parenquimática
envolvendo esses “feixes” vasculares pode ser considerada como uma forte
evidência anatômica dessas estruturas serem traços de aréolas e que esta
bainha trata-se da endoderme, presente nas unidades vasculares das folhas e
nos traços foliares (Menezes et al. 2003).
Quanto à ocorrência no corpo da planta, as traqueídes vasculares foram
observadas em todas as regiões de A. subulata, O. microdasys e O. rufida,
enquanto que em O. monacantha estas células se restringem à região da base
não fotossintetizante. Estas observações mostram que o padrão de distribuição
das traqueídes vasculares em O. monacantha é um muito próximo daquele
observado em um cacto colunar adulto, enquanto que as outras três espécies
se comportam como um cacto colunar jovem, como descrito por Godofredo &
Melo-de-Pinna (2008) em Pilosocereus aurisetus e Arruda & Melo-de-Pinna
(2010) em espécies de Opuntioideae e Cactoideae, reforçando a importância
dos estudos entre base fotossintetizante e não fotossintetizante do caule em
espécies de Cactaceae para estudos de ocorrência e distribuição das
traqueídes vasculares.
Células com características similares às traqueídes vasculares foram
observadas apenas na região medular da base não fotossintetizante de O.
monacantha.

Landrum

(2006)

observou
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arachnoides (“Portulacaceae”), células com características similares as
traqueídes e as denominou de “WBTs não xilemáticas”, sem, no entanto,
mencionar a sua origem. Do material analisado de O. monacantha, incluindo
desde o ápice ate a base do segmento caulinar, não foram observadas regiões
de procâmbio na região medular, que indicassem a origem vascular dessas
células. Por tanto, com base nos dados obtidos, essas células tem origem a
partir da diferenciação de células parenquimáticas da medula, sugerindo que
este possa ser mais um caso de homeose em plantas, fenômeno relacionado
ao desenvolvimento de células, órgãos e tecidos em locais diferentes do
habitual (Sattler 1988).
Mauseth (2006) descreve que a localização incomum das WBTs, como
na região medular e nos raios, pode indicar que os genes que controlam seu
desenvolvimento devem ser ativados por fatores morfogenéticos que podem
estar presentes em células da medula e do raio.
Conde (1975) e Gibson (1977) observaram células similares às descritas
acima em outras espécies de Opuntia e descreveram que quando próximas ao
xilema primário são vasculares e quando próximas da medula são do sistema
fundamental. Em ambos os casos os autores as denominam de traqueídes
vasculares. Já Mauseth (2006) observou células adjacentes ao xilema primário
e as descreveu como traqueídes perimedulares. Nas espécies estudadas
observamos que há duas situações quanto a presença dessas traqueides
perimedulares. Em um primeiro caso, essa matriz de WBTs próxima a medula
ocorre em um sistema axial resultante da atividade do câmbio interfascicular,
ou seja, não observamos presença de xilema primário. Neste caso, sua origem
seria cambial. Na segunda situação, as WBTs foram observadas entre os
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elementos de vaso do protoxilema e a medula, indicando que, provavelmente,
essas células se diferenciaram do xilema primário (procâmbio ou parênquima
do protoxilema).
Com relação aos padrões de espessamento da parede secundária, nas
espécies examinadas no presente trabalho, as traqueídes apresentam-se como
descrito na literatura (Landrum 2001; Arruda et al. 2004; Yoshikawa et al. 2004;
Melo-de-Pinna et al. 2006), com os seguintes padrões de espessamento:
anelar, helicoidal, dupla hélice e anelar-helicoidal. Os tipos anelar e helicoidal
estão presentes no ápice, meio e base de A. subulata, O. microdasys e O.
rufida. O tipo anelar-helicoidal ocorre apenas na base de O. microdasys e O.
rufida, enquanto que o espessamento dupla hélice ocorre apenas na base de
A. subulata. Em O. monacantha as traqueídes vasculares estão restritas à
base do segmento caulinar, como mencionado anteriormente, e são do tipo
anelar.
Variações no padrão de espessamento de traqueídes vasculares são
mencionadas por outros autores (Abreu 2008; Godofredo 2010). Godofredo
(2010) sugere que o tipo de espessamento dessas células pode influenciar na
função de sustentação promovida por elas, seguindo provavelmente a mesma
seqüência de diferenciação observada nos elementos de vaso (anelarhelicoidal-escalariforme-reticulado-pontoado), sem, no entanto, ultrapassar o
padrão dupla-hélice análogo a um elemento de vaso helicoidal ou
escalariforme, sendo assim capazes de fornecer a sustentação necessária
para um cacto em estágios iniciais de desenvolvimento. Esta situação citada
pela autora se assemelha muito aquela observada nas espécies estudadas,
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com as traqueídes anelares surgindo nas porções mais jovens, que estão em
processo de alongamento e crescimento, enquanto que as células com “menor”
superfície de parede, ou seja, dupla hélice ou anelar-helicoidal se diferenciando
nas porções mais maduras do segmento caulinar, na sua base.
A diversidade morfológica e anatômica revelada em Opuntioideae a
torna um excelente laboratório, permitindo que paradigmas sobre a evolução
do lenho em Cactaceae e origem das WBTs sejam resolvidos. Neste estudo,
demonstramos que a atividade contínua do câmbio gerando mudanças
abruptas na matriz celular do lenho de Opuntioideae é controlada de forma
heterogênea em uma mesma seção transversal e que compreender os fatores
que controlam essa variação é um grande desafio para os botânicos.
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Tabela 1. Dimorfismo registrados na base do segmento caulinar não-fotossintetizante com base na
matriz celular do sistema axial. (A e B = diferentes regiões analisadas da base não-fotossintetizante).
A= próxima ao caule fotossintetizante; B = região mais basal.

Austrocylindropuntia subulata
Traqueídes vasculares

Opuntia microdasys
Traqueídes vasculares/ parênquima
Traqueídes vasculares/parênquima/ fibra
Parênquima

Opuntia monacantha
A
Parênquima/ fibra
Parênquima/ fibras (faixas)
Parênquima
B
Traqueídes vasculares/ parênquima
Traqueídes vasculares/ parênquima + fibras (faixas)
Parênquima

Opuntia rufida
A
Traqueídes vasculares/ parênquima
Parênquima
B
Traqueídes vasculares/ fibra
Traqueídes vasculares/ parênquima
Parênquima/ fibra
Parênquima

Tabela 2. Distribuição e origem das WBTs nas espécies estudadas.
ESPÉCIES

Austrocylindropuntia
subulata

DISTRIBUIÇÃO DAS WBTS
Perimedulares e xilema secundário
(sistema axial e células isoladas por
todo o raio)

ORIGEM
Câmbio fascicular e
interfascicular (conversão
de iniciais radiais em
fusiformes)

Perimedulares, xilema primário e nos
primeiros estágios de desenvolvimento

Opuntia microdasys

do xilema secundário (sistema axial e
células do raio imediatamente

Procâmbio, câmbio
fascicular e interfascicular

adjacentes)

Opuntia monacantha

Perimedulares, primeiros estágios de

Câmbio fascicular e

desenvolvimento do xilema secundário

interfascicular (conversão

(sistema axial e células isoladas por

de iniciais radiais em

todo raio)

fusiformes)

Perimedulares, xilema primário e nos

Opuntia

primeiros estágios de desenvolvimento
do xilema secundário (sistema axial e

rufida

células do raio imediatamente
adjacentes)

Procâmbio, câmbio
fascicular e interfascicular

Tabela 3. Distribuição dos tipos de espessamento das WBTs no segmento caulinar maduro.
ESPÉCIES

ÁPICE

REGIÃO MEDIANA

Anelar, helicoidal

Anelar, helicoidal

Opuntia microdasys

Anelar, helicoidal

Anelar, helicoidal

Opuntia monacantha

-

-

Anelar, helicoidal

Anelar, helicoidal

Austrocylindropuntia
subulata

Opuntia rufida

BASE
Anelar, helicoidal, dupla
hélice
Anelar, helicoidal, anelarhelicoidal
Anelar
Anelar, helicoidal, anelarhelicoidal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

proposta

inicial

deste

trabalho

foi

realizar

um

estudo

em

representantes de Opuntioideae abordando temas, tradicionalmente, estudados
em outras subfamílias, mas que, diante da diversidade de Opuntioideae, ainda
são poucos explorados neste grupo. Para isto, foram selecionados três temas:
anatomia da região areolar, sistema de revestimento e fundamental e
dimorfismo do lenho em segmentos caulinares adultos.
Os resultados foram surpreendentes, embora esperados diante da
diversidade

morfológica

que

o

grupo

apresenta.

Como

importantes

contribuições aos estudos das Cactaceae, reconhecemos alguns pontos
discutidos nos capítulos.
No primeiro capítulo foram apresentados dados inéditos sobre a
ocorrência de estruturas intermediárias entre folha e espinho, mostrando que a
conexão vascular dessas estruturas com o caule não se limita a sua região
basal, mas se estende até 2/3 da estrutura. Fato ainda não registrado na
literatura e que nos estimula a continuar investigando a anatomia da região
areolar em grupos basais de Cactaceae.
No capítulo sobre anatomia dos sistemas de revestimento e fundamental
do segmento caulinar, a idéia foi resgatar os estudos sobre este tema em
representantes de Opuntioideae, pois a literatura tem reforçado que essas
regiões são importantes fontes de informações nas relações das Cactaceae.
Como a literatura para Opuntioideae é bastante limitada, ainda não foi possível
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propor um padrão de diferenciação das estruturas presentes na epiderme e na
região cortical do grupo, como já foi feito em algumas Cactoideae. No entanto,
com a elaboração de uma tabela comparativa, inserindo dados da literatura,
fica claro que o grupo necessita de novos estudos e que alguns caracteres
como a presença de papilas e da hipoderme multisseriada, comuns a outras
Cactaceae, podem ser utilizados para entender os eventos evolutivos na
família. Neste capítulo também são descritos canais de mucilagem associados
ao floema primário, aparentemente, únicos para a subfamília Opuntioideae.
E finalmente, no terceiro e ultimo capítulo que aborda o dimorfismo do
lenho em segmentos caulinares, foram apresentados dados sobre a variação
na atividade do câmbio em diferentes estágios de desenvolvimento. A
realização desta análise, inédita para as Opuntioideae, permitiu novos registros
sobre a distribuição das traqueides vasculares e sua origem a partir do câmbio
e/ou do procâmbio, informações ainda desconhecidas para o grupo e algumas
vezes apresentadas de forma equivocada pela falta de um estudo em
diferentes regiões do caule. A atividade heterogênea do câmbio verificada em
uma seção transversal do caule, com porções de sistema axial apresentando
variações quanto à matriz celular, sua espessura e tamanho, pode ser descrita
neste estudo e uma vez entendendo que o dimorfismo do lenho em
Opuntioideae é o resultado de uma atividade contínua do câmbio,
principalmente, da região interfascicular, podemos pensar se este fenômeno
pode estar relacionado ao hábito “palmado”, ou seja, dorsiventral do cladódio,
uma vez que Austrocylindropuntia subulata (cladódio cilíndrico) foi a única que
apresentou o lenho homogêneo.
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Diante de todo trabalho realizado e na perspectiva de trazer novas e
importantes informações que permitam entender alguns paradigmas da
anatomia de Cactaceae, concluímos este estudo reforça a importância da
anatomia em grupos basais e que apenas com a análise em diferentes estágios
de desenvolvimento do órgão é possível entender a complexidade das
Cactaceae.
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RESUMO
Opuntioideae constitui uma das três subfamílias tradicionalmente
reconhecidas em Cactaceae, apresentando cerca de 220-350 espécies com
hábitos arborescente, arbustivos ou cespitosos, e distribuição no Canadá,
América do Norte, Caribe, América Central e do Sul. A subfamília é
reconhecida

com

mais

derivadas

que

não

suculentas

e

folhosas

“Pereskioideae” e menos derivadas que as Cactoideae. No presente estudo
são abordados aspectos anatômicos da região areolar, sistema fundamental e
de

revestimento,

bem

como

dos

padrões

vasculares,

através

do

desenvolvimento dessas estruturas no segmento caulinar de quatro espécies
de Opuntioideae. Os resultados deste estudo, incorporados à literatura
disponível serão essenciais para esclarecer importantes paradigmas dos
estudos em Cactaceae, como a evolução do lenho e a função das traqueídes
vasculares nos diferentes tipos de polimorfismo do lenho e a origem foliar dos
espinhos nas aréolas.

Palavras chave: Cactaceae, Opuntioideae, anatomia, aréolas, dimorfismo.
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ABSTRACT
Opuntioideae constitutes one of the three recognized subfamilies
traditionally in Cactaceae, with 220-350 species with habits arborescent, shrub
or caespitose and distribution in Canada, North America, Caribbean, Central
and South America. The subfamily is viewed as more derived than the leafy,
nonsucculent “Pereskioideae” and less derived than Cactoideae. In the present
research are showed anatomical characters on the areoles, skin and growth
system and vascular patterns, through the development of these structures on
the stem segments of four Opuntioideae species. The results this study,
incorporated to available literature will be essential for important paradigms of
the studies in Cactaceae, as the wood evolution and function of the vascular
tracheids in the different types of polymorphism of the wood and foliar origin of
the spines in the areoles.

Key words: Cactaceae, Opuntioideae, anatomy, areoles, dimorphism.
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Capa: Segmento caulinar de Opuntia monacantha Haw.
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