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A presença de um tipo especial de traqueíde vascular tem atraído a atenção de muitos
pesquisadores devido a sua ocorrência em três famílias de Caryophyllales suculentas:
Cactaceae, Portulacaceae e Aizoaceae. Estas traqueídes, também denominadas de “wide-band
tracheids” (WBTs) ou traqueídes com amplo espessamento de parede secundária, podem
representar um caráter a ser utilizado no estudo das relações filogenéticas do grupo. Em
Opuntioideae (Cactaceae), as WBTs ocorrem no sistema vascular da região mediana e na base
do segmento caulinar. No entanto, em algumas espécies, células similares foram observadas
na região medular. Tanto as WBTs como as células similares apresentam-se distintas quanto
ao tamanho e espessura das bandas, demonstrando origens independentes. Com base nestes
estudos e na variação da ocorrência e estrutura destas células em Opuntia, este trabalho teve
como objetivo analisar a ontogênese das WBTs em Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw.. Para
isso, segmentos caulinares foram fixados e seccionados em micrótomo rotativo, com as
secções coradas e montadas segundo metodologia usual em anatomia vegetal. Amostras do
caule foram submetidas à técnica de dissociação para análise das traqueídes. Como observado
em outras espécies de Cactaceae, o sistema vascular de O. dillenii em crescimento secundário
está organizado de forma semelhante à feixes vasculares, de diferentes tamanhos. Não há
feixes corticais ou medulares, como o observado para outras Opuntia, e o xilema secundário
apresenta as WBTs distribuídas no sistema axial e ao redor dele. Diferente de outras espécies
do gênero, as WBTs não foram observadas na região medular de O. dillenii, e as WBTs que
ocorrem ao redor do sistema axial têm origem de células do câmbio interfascicular localizadas
próximo ao floema primário. Dessa forma, é possível concluir que as WBTs presentes no
segmento caulinar de O. dillenii são produto do sistema vascular. (FAPESP)
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