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Dentre as estruturas mais características de Cactaceae, estão as aréolas, definidas
como uma gema axilar, situada em uma persistente base foliar, produzindo espinhos no
lugar de folhas. Traqueídes vasculares de Cactaceae, Portulacaceae e Aizoaceae,
definidas como traqueídes com espessamento da parede secundária superior a 2µm
(WBTs – “wide-band tracheids”), foram registradas nessa região, em cactos globosos. O
objetivo deste estudo é entender a organização da aréola, e sua vascularização, quanto à
ocorrência das WBTs, em Pilosocereus aurisetus, um cacto colunar. Para isto, a região
apical de caules jovens foi fixada em FAA 50 e submetida à técnica de inclusão em
parafina para seccionamento transversal e longitudinal, com o auxílio de micrótomo
rotativo. As secções obtidas foram coradas e montadas em lâminas histológicas segundo
técnicas usuais em anatomia vegetal. Os primórdios foliares são formados a partir de
divisões periclinais, que provocam a protrusão lateral do primórdio, evidenciada em
Pilosocereus aurisetus, na formação da base da folha. Os espinhos são formados a partir
de divisões periclinais das células da camada mais externa, a qual continua se dividindo
gerando células que irão se diferenciar, formando uma zona meristemática basal do
espinho, região que conecta os espinhos ao eixo caulinar. A lignificação dos espinhos
começa das células mais externas, sendo que este aspecto não foi registrado nas células
basais, reforçando o fato de apenas um meristema formar o espinho, diferente do que
ocorre em folhas. Não foram observadas células com características do felogênio,
apenas uma faixa de células em divisão originando externamente um amplo tecido
parenquimático, o qual sustenta os espinhos. O meristema areolar ainda pode formar
tricomas multicelulares, observados em abundância em Pilosocereus aurisetus, sendo
unisseriados, com origem protodérmica. Com relação à vascularização, no ápice, pode
se observar que durante a diferenciação do procâmbio, há formação de cordões em
direção às aréolas, sendo possível observar traqueides (WBTs) em feixes que vão em
direção à aréola, corroborando a literatura. (CNPq/FAPESP)
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