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Cactaceae é restrita ao continente americano, com exceção de Rhipsalis que
 ocorre também na África e, possui flores polinizadas por morcegos, beija-flores,
 mariposas e abelhas. Os objetivos deste estudo foram: analisar a morfologia
 floral, a estrutura do nectário e a concentração de açúcar no néctar em espécies
 epífitas de Rhipsalideae e Hylocereeae e em espécies semi-epífitas de
 Hylocereeae. As flores, coletadas no Parque do Ingá, Maringá, PR, Brasil e na
 Casa de Vegetação (Universidade de Saskatchewan, Canadá), em 2009/2010,
 foram analisadas em microscópio estereoscópico e em MEV. A concentração de
 açúcar foi determinada por refractômetro. Nas espécies de Hylocereeae, as flores
 são grandes, alvas, com longo tubo, antese noturna, odor adocicado (exceto
 Disocactus ackermannii que possui flor vermelha, antese diurna, sem odor);
 possuem tecido nectarífero desenvolvido na porção médio-inferior do tubo;
 nectário tipo câmara nectarífera com tricomas e néctar com baixa concentração
 de açúcar. Hylocereus undatus e Selenicereus anthonyanus apresentam
 estômatos. Em Rhipsalideae, Rhipsalis cereuscula, R. floccosa, R. grandiflora, R.
 neves-armondii f. megalantha, Lepismium cruciforme e L. warmingianum as flores
 são pequenas e alvas, em Hatiora gaertneri são maiores e vermelhas e, em
 Schlumbergera truncata as flores são relativamente grandes e coloridas
 (vermelhas e brancas). Em todas as espécies analisadas de Rhipsalideae, o
 nectário que ocorre na base do tubo, é tipo disco ou estriado, ambos
 estomatíferos; o néctar possui elevada concentração de açúcar, exceto em S.
 truncata. Os resultados mostram diferenças na morfologia das flores, na estrutura
 dos nectários e na concentração de néctar entre as tribos Hylocereeae e
 Rhipsalideae.
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