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Cactaceae é restrita às Américas, exceto por Rhipsalis que ocorre na África.
 Cleistocactus smaragdiflorus, arbusto com caules arcados ou rastejantes,
 apresenta flores estreitas e tubulares que raramente aparecem abertas. Esse
 estudo tem por objetivo a análise do desenvolvimento estrutural da flor,
 especialmente do ovário (pericarpelo) e nectário. O material botânico foi coletado
 e fixado na Universidade de Saskatchewan (Canadá) e processado na
 Universidade Estadual de Maringá (Brasil). Foi também determinada a
 concentração de açúcares no néctar. A flor cilíndrica, de coloração rosa-escura
 (pericarpelo e tubo), tem tépalas claras com pontas esverdeadas, brácteas e
 cerdas nas aréolas. Estames estão inseridos ao longo da superfície interna do
 tubo. Na região basal do tubo ocorre nectário, do tipo câmara nectarífera, que
 possui epiderme com estômatos e papilas, parênquima secretor compacto,
 rodeado por feixes vasculares, com floema mais abundante. O teto da câmara
 nectarífera é formado pela fusão de filetes dos estames inferiores ao tubo. O
 néctar apresenta concentração média de 28,61% de açúcares. O ovário é ínfero,
 envolvido pelo pericarpelo, tem epiderme externa unisseriada, glabra e
 estomatífera, mesofilo externo composto por grandes células, com amplas
 cavidades secretoras e feixes vasculares; o parênquima interno é frouxo, têm
 células reduzidas, pequenos feixes vasculares e epiderme interna unisseriada
 papilosa. O óvulo é circinótropo, com longo funículo e dois tegumentos, com
 espaço entre o tegumento externo e o interno. A espécie apresentou
 características florais comuns à família, exceto pelo espaço, observado, entre os
 tegumentos do óvulo. O tipo de nectário, embora distinto entre as Angiospermas,
 é compartilhado por outros cactos quanto à morfologia externa. A espécie, além
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 de apresentar autofecundação, possui requisitos florais (coloração, concentração
 do néctar) que indicam zoofilia.
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