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As Cactáceas são plantas suculentas que têm como principal característica a presença 
de aréolas. Os integrantes da família ocorrem nas Américas, com exceção 
de Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn. Cactaceae compreende 1866 espécies em 139 
gêneros e está dividida em cinco subfamílias. Cerca de 10% das espécies são 
compostas por epífitas que ocorrem em florestas neotropicais, pertencendo às tribos 
Hylocereeae e Rhipsalideae. Nas últimas classificações apresentadas para 
Rhipsalideae, autores têm considerado Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose 
e H. cylindrica Britton & Rose como espécies distintas, principalmente por conta de 
diferenças morfológicas nos segmentos caulinares. Entretanto, H. cylindrica pode, 
ainda, não ser uma espécie propriamente dita, mas talvez uma forma ou variedade 
de H. salicornioides. Em adição existe um histórico de classificações controversas 
envolvendo esses táxons. Assim, apesar de H. salicornioides poder representar um 
complexo taxonômico, consideramos que análise comparativa sobre a morfologia e 
anatomia floral entre H. salicornioides e H. cylindrica é importante para melhor 
delimitação desses táxons. Flores e botões florais dos dois táxons foram coletados, 
fixados e processados histologicamente, segundo técnicas usuais para análise em 
microscopia de luz e eletrônica de varredura. As flores são epíginas, campanuladas, 
com tubo floral pequeno e coloração amarela. Análises iniciais sobre a anatomia das 
duas espécies revelaram nectário com epiderme glabra e estomatífera, parênquima 
secretor com células pequenas e de citoplasma denso, rodeado por muitos feixes 
vasculares. Androceu com anteras tetrasporangiadas e rimosas. Gineceu tetra carpelar 
em H. salicornioides e penta carpelar em H. cylindrica. A região basal da flor (ovário 
envolto pelo pericarpelo), tem epiderme externa unisseriada, cuticularizada, glabra e 
com células pequenas e de formatos variados, mesofilo com duas regiões 
parenquimáticas distintas e epiderme interna tricomatosa. Os óvulos ocorrem aos 
pares na região placentária e são anátropos. Preliminarmente, não foram encontradas 
diferenças significativas entre os dois táxons estudados. Análises detalhadas, 
principalmente relativas a morfometria nos tecidos dos órgãos florais, talvez possam 
apresentar resultados mais conclusivos para entender a taxonomia desses táxons. 
(Fundação Araucária/CAPES). 
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