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Arrojadoa (Britton & Rose) é um gênero que compreende aproximadamente dez espécies e
diversas variedades, ocorrendo somente no Nordeste do Brasil em regiões quentes,
ensolaradas, sobre solos rasos ou entre fendas de rochas nuas, sob os arbustos, ou entre a
vegetação xeromórfica rasteira da caatinga. Arrojadoa marylanae Soares-Filho & Machado é
uma espécie recém descoberta no Sudeste da Bahia, Bioma Caatinga, caracterizada por seu
caule robusto, ereto e indiviso provido de cefálios anelares lenhosos, pelo elevado número de
costelas, pelas aréolas providas de espinhos flexíveis, pelas flores tubulares pequenas com
segmentos do perianto pouco espessos, delicados e patentes, e pelos frutos de cor rósea. A
caracterização de sementes e frutos pelo uso de descritores morfológicos e biométricos é
extremamente valiosa em estudos da estrutura de comunidade e variabilidade de populações
naturais, cujos dados podem ser utilizados para promover a conservação da cactácea A.
marylanae, bem como subsidiar futuras iniciativas de preservação da flora nativa do entorno
da Serra Escura e preservação daquele ameaçado ecossistema. A relevância do estudo reside
no endemismo e na pressão exercida pelas atividades extrativista e de mineração na Serra
Escura sobre a reduzida população natural existente. O objetivo deste trabalho foi realizar a
biometria de frutos e sementes de A. marylanae. A biometria foi realizada com uso de fita
métrica padrão ABNT e paquímetro digital em espécimes férteis e produtivos de A.
marylanae. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Bioestat,
versão 4.0. Frutos consistem em uma das mais importantes adaptações evolutivas dos vegetais
na propagação de sementes, e por seu significado biológico no sucesso reprodutivo dos
vegetais uma componente extremamente relevante na caracterização de espécies endêmicas
visando sua conservação e preservação. A análise biométrica dos frutos mostrou que cerca de
95% dos grupos de espécimes analisados apresentou comprimento do fruto variando entre 0,8
e 1,2 mm, e 70 % dos mesmos com diâmetro do fruto no intervalo entre 0,8 e 1,2 mm. O
número médio de sementes para 45% dos acessos ficou entre 103 e 153, 20% entre 52 e 103 e
153 e 203 sementes por fruto.
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