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Cipocerus minensis e Pilosocereus aurisetus são duas espécies da família Cactaceae, 
endêmicas de Minas Gerais, com ampla distribuição na porção mineira da Cadeia do 
Espinhaço. São conhecidas popularmente como quiabo-da-lapa e utilizadas na culinária 
mineira. Devido a área de distribuição restrita e a destruição do seu habitat, estas 
espécies  estão sendo cada vez menos vistas. Diante disto, este trabalho objetivou obter 
informações preliminares sobre o desenvolvimento e a germinação dessas espécies. 
Populações de C. minensis e P. aurisetus em afloramento rochoso de campo rupestre 
foram identificadas e as taxas de crescimento dos segmentos do caule, floração e 
frutificação foram avaliadas em campo, e a biometria e perda de umidade dos frutos, 
peso de 1000 sementes e germinação foram avaliados em laboratório. Teste da 
germinação de C. minensis foram realizados sob diferentes condições: I- diferentes anos 
de coleta (2005, 2007 e 2008) em sementes recém-coletadas; II- diferentes tempos de 
imersão em água a 50 ºC: 0, 24 ,48, 72, 96, 127 e 144 h, em sementes recém-coletadas; 
III- diferentes tempos de armazenamento: a) 0, 6, 24, 29 e 36 meses; b) nas sementes 
armazenadas por 6 meses: imersão em água à temperatura ambiente, por 24 e 48 h, e em 
água a 50 ºC, por 20 e 40 h. Em P. aurisetus os testes de germinação foram realizados 
em diferentes períodos de armazenamento (0, 5, 7, 9 e 12 meses). Os segmentos do 
caule de C. minensis e de P. aurisetus apresentaram um crescimento de 3 cm e 5 cm, 
respectivamente, no período avaliado (14 meses). A floração de C. minensis concentrou-
se entre fevereiro e junho e a produção de frutos entre agosto e setembro. C. minensis 
produziu em média cinco botões florais por segmento de caule, e 15,2% chegaram ao 
estágio de frutos. Plantas de P. aurisetus não apresentaram floração no período e 
população avaliados. As sementes de C. minensis colocadas para germinar logo após a 
coleta apresentaram menos de 2% de germinação e acima de 30% a partir de seis meses 
de armazenamento, indicando a existência de dormência eliminada parcialmente com o 
armazenamento. As sementes de P. aurisetus apresentaram taxa de germinação de 
62,5% quando colocadas para germinar logo após a coleta e aos sete meses de 
armazenamento essa taxa chegou a 100%. Concluiu-se que a espécie P. aurisetus  não 
apresenta dormência, enquanto C. minensis apresenta dormência eliminada parcialmente 
com o armazenamento. A não floração de P. aurisetus reflete o que normalmente é 
observado em condição de campo: uma frequência e uma quantidade muito maiores de 
frutos de C. minensis.  
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