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DIVERSIDADE, ETNOBOTÂNICA E PROPAGAÇÃO DE CABEÇA-DE-FRADE 

(Melocactus LINK & OTTO – CACTACEAE) NO ESTADO DE SERGIPE 

 

RESUMO  

 

A família Cactaceae é botanicamente distribuída em 100 gêneros e aproximadamente 1500 

espécies, está subdividida em quatro Subfamílias que são: Maihuenoideae, Pereskeoideae, 

Opuntioideae e Cactoideae. Essa família integra o grupo botânico de plantas heliófilas, 

Angiospermas dicotiledônias, representa o segundo grupo mais numeroso da região 

neotropical e são encontradas em uma diversidade muito grande de clima, solo e 

ecossistemas, com maior ocorrência da Caatinga, florestas tropicais, Cerrado, Campos 

rupestres e Restingas. Os cactos do gênero Melocactus (Link & Otto) fazem parte da 

Subfamília Cactoideae e é composto por um total de 38 espécies e 25 subespécies. Vegetal 

perene com caule não segmentado, apresenta uma característica única do grupo que é a 

presença do cefálio terminal e propagação exclusiva por sementes. Apesar dos inúmeros 

trabalhos científicos sobre os cactos no Brasil, a distribuição geográfica, o tamanho da 

população e o estado de conservação de boa parte das espécies ainda é pouco estudada, fato 

preocupante, pois da totalidade de Melocactus catalogado atualmente nove encontram-se 

listados com em risco de extinção. Neste sentido, esta pesquisa objetivou mapear e fazer um 

levantamento das espécies de Melocactus que ocorrem no Estado de Sergipe, pesquisar as 

interações etnobotânicas das cactáceas no Estado e promover a germinação de sementes com 

teste de substratos das espécies M. zehntneri e M. violaceus.  Os instrumentos utilizados 

foram pesquisa de campos nas quais foram determinadas as coordenadas geográficas, altitude, 

presença de espécies em fase reprodutiva e presença de frutos. Os dados etnobotânicos foram 

adquiridos através de pesquisa semiestruturada com aplicação de questionário padronizado a 

36 moradores. Para o experimento de germinação o delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes. Foram avaliados a 

Frequência Relativa da Germinação, Tempo Médio de Germinação, Índice de Velocidade de 

Germinação, comprimento da Parte Aérea, Tamanho do Diâmetro e comprimento da 

Radícula. Através deste trabalho foi registrado a ocorrência de uma espécie nova de 

Melocactus e como também a ocorrência deste gênero em 18 municípios do Estado de 

Sergipe. Em relação ao levantamento etnobotânico foram identificadas nove espécies de 

Cactos que foram agrupados em quatro categorias de usos: medicinal; alimentação humana e 

animal; construção e fabricação de objetos; ornamental e misticismo. No que tange ao 

experimento de germinação, a espécie M. violaceus apresentou maior índice de germinação 

que a espécie M. zehntneri, as sementes embebidas/desidratadas e não embebidas não 

apresentaram diferença significativa na germinação e o substrato que apresentou os melhores 

resultados para os M. zehntneri e M. violaceus S2(50% areia lavada + 50% terra vegetal) e 

S1(100% areia lavada) respectivamente.             

 

Palavras-chave: Cactos; usos; conservação; germinação. 
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DIVERSITY, ETHNOBOTANY AND SPREAD OF HEAD-TO-MONK (Melocactus 

OTTO AND LINK - CACTACEAE) IN SERGIPE 

 

ABSTRACT  

 

The Cactaceae family is botanically distributed in 100 genera and about 1500 species, it is 

subdivided into four Subfamilies that are: Maihuenoideae, Pereskeoideae, Opuntioideae and 

Cactoideae. This family includes the botanical group heliophila plants, dicotyledonous 

angiosperm, it represents the second most numerous group of Neotropical region and they are 

found in a great diversity of climate, soil and ecosystems, with higher occurrence of Caatinga, 

tropical forests, Cerrado, rock fields and Sandbanks. The cacti of the genus Melocactus (Link 

& Otto) are part of the subfamily Cactoideae and comprises a total of 38 species and 25 

subspecies. Perennial plant with non-segmented stem has a unique feature of the group that is 

the presence of the terminal cephalium and the exclusive propagation by seed. Despite 

numerous scientific studies on cacti in Brazil, the geographical distribution, population size 

and conservation status of most species has been little studied, worrying fact since the totality 

of currently cataloged Melocactus nine are listed with endangered. Therefore, this study 

aimed to map and survey Melocactus species that occur in the State of Sergipe, research the 

ethnobotanical interactions of the Cactaceae in the state and promote seed germination with 

the substrates test of M. violaceus and zehntneri. The instruments used were research fields in 

which were determined the geographical coordinates, altitude, presence of species in the 

reproductive phase and fruiting. The ethnobotanical data were obtained through semi-

structured research with the application of a standardized questionnaire to 36 residents. For 

the germination experiment experimental design was completely randomized with four 

replications of 25 seeds. The Relative Frequency of germination, mean germination time, 

speed of germination index, shoot length, length and diameter length Radicle were evaluated. 

Through this work was recorded the occurrence of a new species of Melocactus and as well as 

the occurrence of this genus in 18 counties in the state of Sergipe. In relation to the 

ethnobotanical survey species of cacti were identified, they were grouped into four categories 

of uses: medical, food and feed, construction and manufacture of objects, ornamental and 

mysticism. Regarding the germination experiment, M. violaceus species showed higher 

germination rate than the species M. zehntneri, the soaked / dehydrated and not soaked seeds 

showed no significant difference in germination and the substrate that showed the best results 

for M. and M. violaceus was zehntneri S2(50% + 50% washed sand topsoil) and S1(100% 

sand washed) respectively.  

 

Keywords: Cacti; uses; conservation; germination. 
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INTRODUÇÃO  

 

                   As motivações pela escolha desta temática advêm do fato de que as Cactáceas, 

historicamente, despertam o interesse do homem e apresentam uma relação intrínseca com a 

cultura e a economia local regional, fato observado nas regiões mais castigadas pela seca, no 

Nordeste brasileiro (LUCENA et al., 2012). Apesar da importância econômico-cultural e de 

existir vários trabalhos sobre as Cactáceas, atualmente, há uma carência profunda de 

informação sobre a ecologia populacional e a diversidade das espécies de vários gêneros desta 

família no Brasil (FABRICANTE et al., 2010; PAN, 2011; PILETTI, 2011; SOUZA et al., 

2013). Tal deficiência gera uma limitação na criação de políticas públicas de defesa e de um 

melhor aproveitamento econômico e cultural desta planta, que simboliza o Nordeste brasileiro 

de uma forma muito positiva. 

 

 As Cactáceas fazem parte do grupo das plantas xerófilas, vegetal perene com 

adaptação ao clima excessivamente quente e seco e apresenta uma diversidade muito grande 

de formas e tamanho (CRUZ, 2011; SBRISSA et al., 2012). O fato é que todas têm 

contribuído de uma forma imprescindível para a sustentabilidade de numerosas populações 

que habitam as regiões mais castigadas pelas secas no Brasil (LUCENA et al., 2012). Esse 

grupo de planta, pela sua peculiaridade, tem sido exaustivamente explorado para diversas 

finalidades, como forrageira, ornamental, medicinal, no misticismo, na produção de 

alimentos, na construção, confecção e fabricação de objetos e produtos cosméticos 

(CASTRO, 2008; GUEDES et al., 2009; LUCENA et al., 2012). 

 

                  O gênero Opuntia Mill. (representada pela palma forrageira) é bastante utilizado 

como principal fonte de alimento para os rebanhos de bovinos e caprinos no período de seca, 

além de ser amplamente aplicado na culinária e na medicina popular (GUEDES  et  al., 2004; 

CHIACCHIO et al., 2006; PILETTI, 2011). 

 

                  Os facheiros (Pilosocereus spp.), durante muito tempo teve o seu caule utilizado 

na fabricação de ripas para construção de telhados (ANDRADE, 2008; LUCENA et al., 

2012). Atualmente, além da aplicação como alternativa de alimento para os rebanhos, as 

Cactáceas são fontes de inspiração para os profetas das chuvas na região Nordeste do país, 

pois eles observam os mandacarus (Cereus jamacaru DC.) para tirar conclusão sobre as 

condições do clima no decorrer do ano (CARVALHO & TARDDEI, 2006, ANDRADE, 

2008; LUCENA et al., 2012). 
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                  Outra aplicação bastante crescente dessa família de plantas é a sua utilização como 

ornamental, atividade que vem ganhando um espaço econômico promissor. Contudo, essa 

exploração ocorre de uma forma insustentável, pois indivíduos de várias espécies de 

Cactáceas  como as coroas-de-frade são removidos inteiros do seu habitat, sem que haja um 

cultivo dessas com a finalidade comercial (BRITO et al., 2007; PAN, 2011 ). Infelizmente, 

essa atividade tem provocado um desequilíbrio muito grande em diversas espécies nativas, 

colaborando, desta forma, para a inclusão de várias espécies do gênero Melocactus na Lista 

Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção (FONSECA, 2004; SANCHES et al., 2007; 

PAN, 2011). Os cactos, por apresentarem um grande valor ornamental, estão seguindo o 

mesmo destino das bromélias e orquídeas, tão frequentes na natureza, e muito valorizados 

pelo potencial ornamental, contudo não se observa cultivos de Cactácea com essa finalidade 

(PAN, 2011).  

 

                  Assim, a utilização das Cactáceas na ornamentação as torna indubitavelmente mais 

conhecidas, contudo é necessário criar uma consciência sustentável para otimizar a relação 

desta família vegetal com o desenvolvimento econômico para que essas plantas, que 

representam o Nordeste brasileiro, de uma forma muito positiva não sejam extintas da região 

da qual é símbolo, em virtude de fatores como: extrativismo, expansão imobiliária e 

devastação dos ecossistemas de ocorrência natural desta planta para implantação de atividade 

agropastoril (PAN, 2011). 

 

 O fato de os Melocactus spp.  serem removidos por completo do seu habitat tem 

promovido uma quebra abrupta no ritmo de resiliência dessas plantas (SANCHES et al., 

2007). Este evento é negativamente potencializado uma vez que este gênero se propaga 

exclusivamente por sementes e sua fase reprodutiva tem início após dez anos de vida 

(TAYLOR, 1991; SANCHES et al. 2007; ABREU, 2008; CRUZ, 2011). Além dos fatores 

reducionais mencionados, este gênero é marcado pela grande mortandade de plântulas 

observadas no decorrer do percurso entre a germinação das sementes até se atingir a fase 

adulta, pois, de cada 10.000 sementes que germinam naturalmente apenas uma plântula 

consegue chegar à fase reprodutiva (ABREU, 2008; CALHEIROS, 2011).  

 

                  Essa limitação propagativa é fruto da ausência de emissão de brotos e ramificações 

neste gênero (MACHADO, 2009; CRUZ, 2011). Pois, na maioria das Cactáceas a propagação 

vegetativa é a principal forma de reprodução. Desta forma, as características reprodutivas 
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peculiares ao gênero Melocactus colaboram para a sua inclusão no rol das espécies ameaçadas 

de extinção (PAN, 2011).   

 

                  Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi diagnosticar a diversidade das espécies 

de Melocactus no Estado de Sergipe, verificar as utilidades e a importância econômico-

cultural dessas plantas para as comunidades locais, realizar testes de germinação com as 

espécies Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor e Melocactus 

zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. na sala de crescimento do Laboratório de Botânica da 

UFS, visando à conservação e ao uso sustentável desse recurso genético vegetal. Desta forma, 

os objetivos específicos são: 

               • Determinar a diversidade das espécies de Melocactus no Estado de Sergipe; 

               • Mapear a distribuição geográfica do gênero Melocactus no Estado de Sergipe;  

• Estudar a importância econômico-cultural dessas plantas para o desenvolvimento                                   

local;  

               • Realizar estudo etnobotânico das Cactáceas nas comunidades pesquisadas;  

              • Promover germinação de sementes e testes com diferentes substratos na sala de       

crescimento do Laboratório de Botânica da UFS. 

 

                 O objetivo de realizar os testes de germinação foi para testar o melhor substrato 

para o desenvolvimento das plântulas, além de promover o controle da mortandade das 

plântulas das espécies de Melocactus no seu desenvolvimento inicial, visto essa ser a fase 

mais crítica no desenvolvimento deste gênero, pois eles se encontram destituídos de um 

sistema natural de defesa e, assim, são frequentemente alvos das intempéries naturais e 

antrópicas (BRITO et al., 2007).  

 

                  Desta forma, na propagação das espécies foi utilizada uma técnica de fácil 

replicação e de uma forma sustentável, visando à recuperação de áreas degradadas e a 

utilização desse recurso genético do Estado de Sergipe de forma econômico-sustentável e não 

extrativista. Esta proposta reduzirá as pressões sobre as espécies no seu ambiente natural, 

além de trazer geração de renda e agregação de valores com a comercialização legalizada 

dessas plantas no Estado de Sergipe.  

 

                   Esta pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro traz a revisão de 

literatura e está subdividido em cinco itens. No primeiro item apresentam-se as características 

gerais das Cactáceas como forma de vida, ambiente de ocorrência, formas de reprodução, 
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adaptações e subdivisões. Este item se encontra decomposto em dois subitens, no primeiro 

demostra-se os principais serviços ambientais fornecidos pelas Cactáceas, assim como, os 

principais agentes polinizadores e dispersantes das sementes no gênero Melocactus, já no 

segundo subitem são abordados os principais elementos responsáveis pela degradação dos 

biomas de ocorrência da família Cactácea. O segundo item traz uma breve abordagem sobre 

os principais biomas de ocorrência da família Cactáceos no Brasil, dando ênfase à sua 

biodiversidade e número de gêneros, espécies e subespécies por ecossistemas. O terceiro 

discorre sobre os cactos no Estado de Sergipe, com ênfase no centro de diversidade estadual, 

número de espécies distintas e traz uma comparação numérica entre gêneros e espécies que 

ocorrem mundialmente, no Brasil e no Estado de Sergipe. No quarto item são discutidos os 

aspectos etnobotânicos das Cactáceas e está estruturado em cinco subitens, assim 

sequenciado: Manifestações culturais; Uso na medicina tradicional e como alucinógeno; Uso 

na construção e fabricação de produtos cosméticos e objetos; As Cactáceas como fonte de 

alimento para humanos e animais e Uso ornamental das Cactáceas. No último, citam-se as 

principais características que diferenciam os Melocactus das demais Cactáceas, além de 

destacar os principais biomas de sua ocorrência no Brasil e descrever a origem do nome 

popular deste gênero.  

 

                   O segundo capítulo traz o levantamento das espécies de Melocactus que ocorre no 

Estado de Sergipe, neste apresentam-se as principais características de cada espécie; como 

local de ocorrência, tipo de vegetação, altitude e comprimento da parte vegetativa, diâmetro e 

quantidade de costelas por planta, além de apresentar o mapa das cidades de ocorrência deste 

gênero no Estado e apresentar, pela primeira vez, uma nova espécie deste gênero que foi 

descoberta durante a realização do presente estudo (Melocactus sergipensis sp. nov.). 

 

                  No terceiro capítulo abordam-se as principais interações etnobotânicas das 

Cactáceas ocorridas no Estado de Sergipe, as quais foram agrupadas em quatro categorias de 

usos (medicinal; alimentação humana e animal; construção e produção de objetos; ornamental 

e misticismo) definidas pelo tipo de citações mencionadas pelos populares.  

  

                  No último capítulo apresentam-se os resultados do experimento de germinação, o 

qual traz a comparação do desenvolvimento das plântulas no intervalo de 90 dias, com 

avaliação do percentual de sobrevivência, frequência relativa da germinação e tempo médio 

de germinação. 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1 - CARACTERIZAÇÃO DAS CACTÁCEAS 

 

 

                  As Cactáceas integram o grupo botânico de plantas heliófilas, Angiospermas 

dicotiledônia e representa o segundo grupo mais numeroso da região neotropical (BRITO et 

al., 2007; CRUZ, 2011). São encontradas em uma diversidade muito grande de clima, solo e 

ecossistemas, com maior ocorrência na Caatinga, florestas tropicais, Cerrado, Campos 

rupestres e Restingas (CRUZ et al., 1997; ANDERSON, 2001; ABREU, 2008; ARRUDA, 

2010). Apresentam uma característica sui generis, que é a presença de aréolas, estruturas que 

dependendo da necessidade ambiental pode se diferenciar e produzir raízes, folhas ou 

cladódio (ARRUDA, 2010; VERNA, 2011; MEIADO, 2012; SBRISSA et al., 2012; LVFB, 

2013). Além de apresentar uma variação muito grande de formas e tamanho e possuir um 

conjunto de adaptações morfológicas, fisiológicas e funcionais que lhes permitem sobreviver 

em ambiente muito quente, pobre em nutriente, com grande intensidade luminosa e escassez 

de chuvas (LANCHER, 2000; BENEDITO & CORRADINI, 2006; ALCÁZAR, 2008; 

SBRISSA et al., 2012).  

                                                       

                  Vegetal perene, com caule fotossintetizante segmentado ou não segmentado, do 

tipo cladódios, essa estrutura pode ser achatada, colunar, cilíndrica, globulosa, costelados, 

discoide, ramificado ou não e rasteiros, com várias aréolas, estrutura responsável pela eclosão 

de tricomas, folhas, espinhos, flores, frutos e novos segmentos caulinares (ARRUDA, 2010; 

PILETTI, 2012; SBRISSA et al., 2012). Possuindo hábitos terrestres, sendo que 10% são 

epifíticos ou escandentes, com representantes arbustivo e arbóreo (DETTKE et al., 2008). 

Todos os tipos possuem metabolismo ácido das Crassuláceas (CAM), ou seja, seus estômatos 

só abrem a noite para evitar a desidratação e absorver gás carbônico, esse é transformado em 

ácido málico que durante o dia sobre incidência da luz solar sofre reações químicas que o 

transforma em moléculas de glicose (CEPERO et al., 2006; ABREU, 2008; ALCÁZAR, 

2008; SBRISSA et al., 2012; DUARTE et al., 2013).  

 

                  Na maioria das espécies as folhas são modificadas em espinho. Essa transformação 

objetiva proteger a planta de ataques de predadores, assim como evita a desidratação da planta 

pela perda desnecessária de água em razão da maior superfície foliar e em algumas espécies 

os espinhos fazem parte do sistema de absorção hídrica do vegetal absorvendo água do meio 
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atmosférico (HOLLIS, 1999; ANDERSON, 2001; ANDRADE, 2007; ABREU, 2008; 

SBRISSA et al., 2012).  

 

                  Outra adaptação bastante promissora neste grupo de plantas é a ampla capacidade 

de absorção e armazenamento de água em curto espaço de tempo que tem o seu sistema 

radicular e caulinar, respectivamente, pois suas raízes captam com muita rapidez a água do 

meio ambiente, essa por sua vez é imediatamente armazenada nos tecidos da planta, fator 

fundamental para a sobrevivência desta família em ambiente seco com temperatura bastante 

elevada e grande incidência de raios solares (DETTKE et al., 2008; PAN, 2011; LUCENA et 

al., 2012; SBRISSA et al., 2012).  

 

                  A família Cactaceae pertence à Ordem das Caryophyllales é botanicamente 

distribuída em 100 gêneros e 1500 espécies aproximadamente de acordo com Machado 

(2009), é subdividida em quatro Subfamílias que são: Maihuenoideae, Pereskeoideae, 

Opuntioideae e Cactoideae (REIS, 2009; CRUZ, 2011; VERNA; 2011; PÁEZ et al., 2012, 

SANTOS et al., 2013). A reprodução natural nas Subfamílias Cactaceae é sexuada, contudo a 

maioria das espécies podem se reproduzir tanto da forma sexuada com por multiplicação 

assexuada (ABUD et al., 2010; PAN, 2011).  

 

                  O primeiro método reprodutivo ocorre naturalmente com todos os indivíduos da 

família Cactaceae e dá-se através da polinização do seu sistema floral que em virtude da 

grande variedade de formas, tamanhos, odores, cores e posicionamentos das partes florais, 

ocorrem através da ação mutualística de vários agentes biológicos como: mariposas, vespas, 

morcegos, pássaros e por vários tipos de abelhas (HUNT & TAYLOR, 1990; VOGEL, 1990; 

PAN, 2011). Esse processo se caracteriza pela troca de material genético dos indivíduos 

cedentes dos gametas, propiciando uma maior variabilidade genética nas espécies (MEIADO, 

2012). 

                                  

                  A multiplicação assexuada ou clonal nas Cactáceas ocorre através da retirada de 

um broto, raquete ou parte do cladódio contendo aréolas do indivíduo que será reproduzido 

(MEIADO, 2012). Essa prática é a mais utilizada na propagação da maioria das espécies das 

Cactáceas em todo o mundo (ABUD et al., 2010). Técnica que representa uma vantagem 

muito profícua na manutenção das características genéticas do indivíduo clonado, pois 

proporciona a obtenção de plantas geneticamente iguais e com uma grande vantagem 

econômica em relação ao cultivo a partir das sementes, pois dessa maneira, obtêm-se plantas 
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num menor intervalo de tempo e com menor gasto de material (TORRES et al., 1998; 

MEIADO, 2012). As flores nas Cactáceas são isoladas e bastante visíveis, com sépalas 

disposta espiraladamente (FERRI, et al.,1992; SOUZA & LORENZI, 2008).  

 

                  A antese floral dos cactos pode ocorrer durante o dia e, desta forma são 

polinizadas por pássaros, abelhas, moscas e besouros. Por outro lado, há outras espécies que 

produzem flores que surgem à noite e são polinizadas por morcegos e mariposas (ABREU, 

2008). O fato é que a maioria produz flores somente uma vez por ano e que duram apenas um 

dia ou uma noite, algumas reagem de acordo com a intensidade luminosa, fechando suas 

pétalas quando o céu está nublado (HOLLIS, 1999).  

     

                 Da mesma forma que o caule, os frutos das Cactáceas apresentam uma variação 

muito ampla de formatos e tamanhos, podendo ser: capsulados, tomentoso, espinhento e 

escamoso (ABREU, 2008). Outra característica marcante nos frutos deste grupo é a grande 

diversidade de colorações, que variam entre branco, vermelho, amarelo e azul (ABREU, 

2008). Os frutos são formados por uma cobertura carnosa e em alguns casos seca, contendo de 

3 a 3.000 sementes por fruto e dependendo da espécie suas sementes podem ser dispersas por 

animais frugívoros ou por agentes abióticos como o vento e a água (HOLLIS, 1999; 

DUARTE et al., 2013).  

                        

                   A subdivisão na família Cactaceae é baseada na presença ou ausência de folhas, 

gloquídeos, características dos frutos, sementes e do caule (MENEZES et al., 2013). As 

quatro subfamílias estão evidenciadas respectivamente pela figura 1.1, através de seus 

representantes mais conhecido.  
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FIGURA 1.1: Representantes das quatro subfamílias Cactaceae. Em A, imagem da Maihuenia patagonica 

(Maihuenoideae), Fonte: http://cactiguide.com/graphics/m_patagonica_c_600.jpg. Em B, Pereskia grandifolia 

(Pereskeoideae), Fonte: http://pt.scribd.com/doc/60481027/Ora-pro-nóbis-Pereskia-grandifolia-Haw-ficha-

completa-com-fotos. Em C, Tacinga inamoena (Opuntioideae), Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. Em D, 

Cereus jamacaru (Cactoideae), Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

                  A Subfamília Maihuenoideae, assim como demostrado na figura 1.1, possui folhas 

pequenas e espinhos bem definidos, endêmica de regiões de alta altitude dos Andes da 

Argentina e Chile (VERNA, 2011). São os representantes menos evoluídos das Cactáceas e 

apresenta o menor número de espécie e variedade morfológica dentre as quatro subfamílias 

supracitadas, possuindo apenas um gênero e duas espécies, a Maihuenia patagonica e a 

Maihuenia  poeppigii (WALLACE, 1995; CRUZ  et  al., 1997; ANDERSON, 2001; VERNA, 

2011). 

                   A Pereskeoideae, assim como, a Maihuenoideae possuem folhas e espinhos, sendo 

composta por um único gênero constituído por 17 espécies e quatro subespécies descritas 

(IUNC, 2013). São encontradas desde o Brasil até o México, com sete espécies e duas 

subespécies registradas no Brasil, sendo que quatro ocorrem na Caatinga, duas no Cerrado e 

uma no Pantanal, já na Mata Atlântica ocorrem duas espécies e duas subespécie (ZAPPI et al., 

2014). Apresentam características completamente distintas dos cactos convencionas, pois, 

B

C D 

A 

http://cactiguide.com/graphics/m_patagonica_c_600.jpg
http://pt.scribd.com/doc/60481027/Ora-Pro-Nobis-Pereskia-grandifolia-Haw-ficha-completa-com-fotos
http://pt.scribd.com/doc/60481027/Ora-Pro-Nobis-Pereskia-grandifolia-Haw-ficha-completa-com-fotos
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mais parece com uma roseira, visto a sua estrutura caulinar ser lenhoso ou sublenhoso, bem 

desenvolvido e com folhas e espinhos (FARACO et al., 2004; ARRUDA, 2010; VERNA 

2011; MAZIA et al., 2012).  

 

                  A Subfamília Pereskeoideae é considerada como um dos ancestrais evolutivos das 

Cactáceas, pois, mantém as características primitivas desta família (FRANCO et al., 2004; 

ANDRADE, 2008; ARRUDA, 2010). Esta subfamília se caracteriza por não apresentar folhas 

modificadas em espinhos, podendo ser arbustivo, epifíticos ou arbóreos formando uma 

pequena árvore que pode atingir de 2 a 10 metros de altura e composto de aréolas redondas 

com várias apículas ao seu redor (ARBO-GALLAS et al., 2012; MAZIA et al., 2012; 

MENEZES et at., 2013).  

   

                  A Subfamília Opuntioideae apresenta cerca de 300 espécies descritas de acordo 

com Chiacchio et al. (2006); Reis (2009) e Piletti (2011), possui 15 gêneros descritos em todo 

o mundo, desta forma, é a subfamília que apresenta o segundo maior número de espécie que 

compõe a família Cactácea (ABREU, 2008). São encontradas desde o México, sudeste dos 

Estados Unidos, Andes, Argentina e Brasil, com representação de quatro gêneros e nove 

espécies endêmicas no Brasil (TAYLOT & ZAPPI, 2004).  

 

                  Essa Subfamília se diferencia das outras por apresentar gloquídeos e espinhos nas 

suas aréolas, os gloquídeos são tufos de pequenos espinhos encontrados somente nas aréolas 

das Opuntioideae (ARRUDA, 2010; CRUZ, 2011; VERNA, 2011; MENEZES, et al., 2013). 

Os gloquídeos são facilmente removíveis da planta quando em contato com alguma 

superfície, contudo, em virtude de sua estrutura ser minunciosamente farpada, ao ser 

introduzida na pele, apresenta uma resistência muito grande para ser removida, podendo 

causar dermatite naqueles que as manuseia de uma forma não segura (SCHEINVAR, 2001; 

ARIAS, 2004; VERNA, 2011).  

 

                  Planta muito variada dependendo do gênero e da espécie, apresenta formato de 

árvore, arbusto e herbáceas. Caule do tipo cladódio segmentado em seções distintas 

denominado de raquetes ou palmas (REIS, 2009; ALBUQUERQUE et al., 2010). Suas flores 

são diurnas e solitárias. 

                 

                  Por último a subfamília Cactoideae que representa o grupo morfologicamente mais 

complexo, é totalmente afila e apresenta o maior número em diversidade de espécies entre as 
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Subfamílias citadas anteriormente (ABREU, 2008; HOGHES, 2009; ARRUDA, 2010). 

Possui mais de 1.000 espécies descritas o que representa aproximadamente 80% da Família 

Cactácea (RITZ et al., 2007; ABREU, 2008; PÁLIZ et al. 2012). Planta com folhas 

modificadas em espinho, caule do tipo cladódio segmentado e ramificados com exceção de 

alguns gêneros, como os Melocactus. 

 

                  Apresenta a maior variedade morfológica e fisiológica da família, possuindo 

representantes minúsculos com aproximadamente 1,0 cm de diâmetro (Blossfeldia liliputiana) 

há espécies enormes como o Pachycereus pringlei que pode atingir 20 metros de altura, cujo 

formato pode ser globular, colunar, discoide ou esférico (ABREU, 2008).   

 

1.1.1 - Importância ecológica das Cactáceas  

 

                  As Cactáceas desempenham um papel de extrema importante para equilíbrio 

ecológico do ambiente no qual está inserido, agindo como espécie colonizadora, fornecendo 

alimentos para uma diversidade muito grande de animais através de seus frutos e do néctar 

das flores, este último é muito apreciado por colibris e quirópteros (PAN, 2011; CORREIA et 

al., 2012). O caule de alguns cactos principalmente do mandacaru, xique-xique e facheiro são 

bastante utilizados por pássaros e várias espécies de vespas para construção de ninhos e 

colmeias (PAN, 2011). 

 

                  Os frutos das Cactáceas são fundamentais para a sobrevivência de várias espécies 

de animais frugívoros dos mais variados ecossistemas de sua ocorrência, sobretudo no 

período de seca e principalmente na Caatinga onde o período de estiagem é mais prolongado e 

os recursos alimentares são bastante reduzidos (KIILL et al., 2007; PAN, 2011). Desta forma, 

esse grupo de planta torna-se a principal fonte de alimento para a fauna autóctone de animais 

como: macacos, lagartos, pássaros, morcegos e para todas as espécies de vespas que ocorre 

neste ecossistema (LONE et al., 2007; FABRICANTE et al., 2010; PAN, 2011). 

 

                 Os Melocactus spp. fazem parte desse grupo de Cactáceas útil para a fauna onde 

está inserida, prestando um serviço ambiental de singular importância na cadeia alimentar nos 

ecossistemas de sua ocorrência, e esse benefício, se deve ao fato deste gênero frutificar e 

florescer de uma forma contínua com picos sazonais de produção no decorrer do ano 

(ROMÃO et al., 2007; PAN, 2011). Sendo assim, uma fonte constante de alimentos para 

animais nectários autóctone como os Colibris (beija-flores) e entre tantos outros que se 



CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________________33 
 

alimentam dos seus frutos como os Tropiduros spp. (lagartos territoriais e os lagartos-de-

lajedo) (FABRICANTE et al, 2010; PAN, 2011). 

 

                 Os lagartos-de-lajedo exerce com o Melocactus ernestii uma relação rara na 

natureza, conhecida como duplo mutualismo, pois esse lagarto pela manhã se alimenta dos 

frutos desta espécie, agindo desta forma como dispersante de suas sementes, já à tarde, 

período onde ocorre a antese neste gênero, ele suga o néctar das flores do M. ernestii para 

saciando sua fome e sede, promove desta forma, a polinização desta espécie (PAN, 2011; 

JORNAL O COMMERCIO, 2013). 

                 Através da figura 1.2 abaixo é possível observar a relação mutualística 

interespecífica positiva exercida entre a família Cactácea e alguns grupos de animais. 

 
                       
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.2: Em A tem-se o processo de polinização do Melocactus glaucececens ocorrida pela ação 

mutualística de beija-flor. Foto: COLAÇO et al., 2006. Em B observa-se o pássaro pica-pau utilizando o caule 

do mandacaru como abrigo para construção do ninho. Fonte: www.ninha.bio.br/biologia/ninhos.html. Em C 

ninho de joão-de-barro construído no mandacaru. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2013. Em D vespa se 

alimentando do fruto do mandacaru. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. Em E lagarto-de-lajedo se 

alimentando dos frutos do cacto coroa-de-frade e promovendo assim, a dispersão (zoocórica) da espécie. Foto: 

Vanessa N. Gomes, 2013.                   

A B C 

D E 
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                  Através da figura anterior observam-se uns dos principais benefícios das Cactáceas 

para o equilíbrio ambiental, desta forma, compreende-se o quanto esta planta é indispensável 

para a fauna e a flora local.    

 

                 Além das benesses supracitadas, os indivíduos de Melocactus zehntneri são 

considerados uma das primeiras espécies superiores colonizadoras de nichos, pois atribui-se a 

ele a capacidade de tornar ambientes xéricos em locais menos inóspitos e viáveis para 

colonizados de outras espécies menos especializadas (LONE et al., 2007; FABRICANTE et 

al., 2010). Por meio da figura 1.3 verifica-se a ação colonizadora do Melocactus zehntneri em 

local visivelmente destituído de condições mínimas para o estabelecimento de espécies 

vegetais superiores.       

   
FIGURA 1.3: Imagem do Melocactus zehntneri no telhado de uma residência na Cidade de Porto da Folha 

Sergipe, demostrando a ação colonizadora específica desta espécie em ambiente bastante inóspito. Em A espécie 

jovem crescendo entre as telhas. Em B coleta do Melocactus zehntneri no telhado da mesma residência Foto: 

Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

  

                   Observa-se através das imagens o desenvolvimento de Melocactus zehntneri no 

telhado de uma residência localizada na cidade de Porto da Folha – Sergipe, plantas oriundas 

de sementes disseminadas provavelmente por lagartos ou pássaros frugívoros.  Ambiente esse 

desprovido de condições mínimas para o desenvolvimento de várias espécies vegetais, visto 

que, nesta localidade, a espécie está exposta diretamente à intensa radiação solar e à elevada 

temperatura, além de este ambiente ser pobre em substrato, estrutura fundamental para 

fornecer nutrientes, fixar a planta, acumular e fornecer água que são elementos básicos para o 

desenvolvimento natural da planta (DIAS et al, 2012).  

 

 

 

A B 
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1.1.2 - Degradação dos biomas de ocorrência das Cactáceas  

 

                  Com o desenvolvimento, observa-se uma crescente degradação do meio ambiente, 

e os principais afetados por essa ação são as plantas, que são suprimidas pela ação do 

desmatamento, extrativismo, construção de estradas, extração de areia, mineração e 

queimadas para implantação de atividade agropastoril (KIILL et al., 2007; HUCHES, 2009; 

PAN, 2011; SBRISSA et al., 2012). Essa fragmentação tem provocado uma pressão muito 

forte na vegetação nativa, fato que culmina com a redução drástica na diversidade biológica 

de várias espécies vegetais e animais, evento comprovado pelo número crescente de espécies 

da flora brasileira que foram incluídas nas Listas das Espécies com Risco de Extinção (1968, 

1980, 1992, 2008) no intervalo de quatro décadas (ALBUQUERQUE et al., 2010; SBRISSA 

et al., 2012; SEMARH, 2012). O gráfico da figura 1.4, abaixo demostra esse processo 

evolutivo. 

 
FIGURA 1.4: Quadro evolutivo das espécies da flora brasileira que foram includes na Lista das Espécies com 

Risco de Extinção no intervalo de 40 anos, sendo que a primeira relação foi divulgação em 1968, a segunda após 

28 anos, a terceira 12 anos depois da segunda e a última divulgada em 2008, 16 anos após a terceira, já em 2013 

observa-se um aumento exorbitante das espécies segundo dados do Livro Vermelho da Flora Brasileira. (LVFB, 

2013; MMA, 2014).   

 

                   Observa-se na figura 1.4 um aumento exorbitante no número das espécies da flora 

brasileira que foram incluídas na Lista Oficial das Espécies com Risco de Extinção do 

Ministério do Meio Ambiente em apenas 40 anos. Na primeira lista divulgada em 1968 

continham apenas 13 espécies incluídas, já na última relação esse número passou para 480 
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espécies listadas, índice que corresponde a um aumento de 3.692% em relação aos dados 

iniciais (MMA, 2014). Número que representa uma média de 12 espécies por ano incluídas na 

Lista das Espécies com Risco de Extinção (MMA, 2014).  

 

                     Em estudo recente publicado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora 

(CNCFlora) que culminou com  a produção do  1º Livro Vermelho da Flora do Brasil, há um 

total de 2.119 espécies listadas, número que corresponde a 441,45% em comparação a 

avaliação feita em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente (LVFB, 2013)  

                 

                 Em relação as Cactáceas, somente na lista divulgada em 2008 são citados as 

primeiras espécies desta família. Essa publicação traz 28 espécies de Cactáceas relacionadas e 

destas quatro espécies e uma subespécie pertencente ao gênero Melocactus (MMA, 2008). Já 

o Livro Vermelho da Flora Brasileira (LVFB) publicado em 2013, cita 91 espécies e quatro 

subespécies que correm riscos de extinção, destas, nove espécies e uma subespécie pertencem 

ao gênero Melocactus. Na avaliação feita pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN 2014) menciona 15 espécies de Melocactus listadas 

com o status de vulnerável (VU), em perigo (EN) ou em perigo crítico (CR), índice que 

corresponde a 40,54% da totalidade deste gênero (MMA, 2008; LVFB, 2013; IUCN, 2014). 

 

                  Biomas brasileiros como a Caatinga, Restinga, Mata Atlântica e o Cerrado que são 

os mais importantes em diversidade de Cactáceas no país, encontram-se altamente suprimidos 

e alterados pela ação antrópica insustentável (PAN, 2011). A Caatinga, vegetação onde ocorre 

o maior número de Cactáceas em diversidade e endêmicas no Brasil encontra-se 

drasticamente fragmentada e a consequência deste fato é a redução e isolamento de várias 

populações vegetais, culminando com uma inclusão crescente de várias espécies desse 

ecossistema na lista das espécies com risco de extinção (ALBUQUERQUE et al., 2010; 

CRUZ, 2011; OLIVEIRA, 2012;  SEMARH, 2012).  

 

                  Esses fatores são observados pela quantidade de espécies de Cactáceas 

pertencentes à Caatinga e que se encontram incluídas na lista oficial do Ministério do Meio 

Ambiente, pois das 28 espécies listadas atualmente, 16 pertencem a esse bioma (HUGHES, 

2009; ALBUQUERQUE et al., 2010; MMA, 2014). Desta forma, pode-se visualizar através 

da figura 1.5 as principais causas das atividades supressoras da vegetação no Brasil.  
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FIGURA 1.5: Principais atividades supressoras da vegetação no Brasil (modificado- LVFB, 2013).     

 

                   Observam-se por meio da figura 1.5 os principais agentes degradantes da 

vegetação no Brasil, sendo a agricultura e o desenvolvimento econômico os principais fatores 

responsáveis, desta forma, a formação vegetal de Sergipe é historicamente alvo de um forte 

processo de degradação ambiental que é causado, sobretudo, pelo tipo de atividade 

econômico-cultural praticada nessa região que tem como a principal atividade econômica 

rural a pecuária (SEMARH, 2012). Atividade que só é possível através da remoção da 

vegetação nativa e introdução de vegetação exótica para a formação das pastagens (LVFB, 

2013). Atualmente essa atividade econômica ocupa cerca 68% do território sergipano 

(SEMARH, 2012).  

   

                  A pecuária é apenas uma das formas de supressão da vegetação no Estado de 

Sergipe, essa fragmentação é agravada por queimadas, desmatamentos para a introdução de 

atividades agrícolas, produção de lenha e carvão (SEMARH, 2012; FAPESP, 2013; LVFB, 

2013). Esses produtos são destinados a suprir a necessidade energética industrial local e são 

utilizadas principalmente por cerâmicas, padarias, casas de farinha e indústrias de sucos 

(SEMARH, 2012; FAPESP, 2013). Através da figura 1.6 podem-se visualizar as principais 

ações que promovem a supressão da vegetação no estado.  
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FIGURA 1.6: Destacam-se através da imagem as principais ações degradante e supressora da vegetação em 

Sergipe. Em A tem-se a remoção da Caatinga no município de Gararu através da ação de queimadas para 

introdução de atividade agropastoril. Em B observa-se a remoção da Restinga no Povoado Aguilhadas em 

Pirambu para a produção de lenha. Em C expansão imobiliária com introdução de espécies exóticas. Em D área 

degradada pela ação da extração da areia no povoado Poxim em Japoatã, uma das principais jazidas de areia que 

abastecimento o Estado. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2013-2014. 

 

 

                  Assim, a figura 1.6 destaca as principais formas de degradação da vegetação nativa 

praticada no Estado de Sergipe. Fato corriqueiro nas regiões estudadas e que se agrava cada 

vez mais, a ponto de a restinga ser considerada a vegetação brasileira mais ameaçada na 

atualidade (PAN, 2011). Em vista disso, a espécie M. violaceus subsp. margaritaceus, que é 

integrante dessa vegetação, tem sua população cada vez mais reduzida e isolada (PAN, 2011). 

 

                   Pode-se observar por meio destas argumentações que várias ameaças circundam 

as Cactáceas da Restinga. Sendo que a exploração imobiliária apresenta-se como a de maior 

poder degradante, pois a vegetação nativa é removida e substituída por camadas de concreto e 

nos locais reservados para arborização não há uma preocupação em fazê-la com espécies 

nativas. 

                  A Caatinga é o ecossistema de Sergipe que detém o maior número de Cactáceas, 

contudo, essa vegetação encontra-se cada vez mais degradada e suprimida, pois, é a principal 

A B 

C D 
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fonte de abastecimento energético para a atividade industrial local. Atualmente, restam 

aproximadamente 3,8% de sua cobertura original em Sergipe (SEMARH, 2012). Através da 

tabela 1.1 abaixo se pode visualizar o quanto resta da vegetação nativa nos municípios 

sergipanos nos quais ocorre o gênero Melocactus. 

TABELA 1.1: Tabela demonstrativa do percentual da vegetação nativa nos 18 municípios sergipano em que 

ocorrem o gênero Melocactus. Contendo a área de cada município com o total da cobertura vegetal nativa na 

atualidade (modificado- SEMARH, 2012).    

      

MUNICÍPIO 

 

ÁREA TERRITORIAL 

(ha) 

VEGETAÇÃO NATIVA 

Vegetação atual 

(ha) 

(%) atual 

01 Areia Branca 12.839,20 5.350,60 41,67 

02 Canindé de São Francisco 92.225,10 25.420,71 27,56 

03 Santo Amaro das Brotas 23.465,40 6.380,17 27,19 

04 Poço Redondo 121.246,10 23.416,32 19,31 

05 Gararu 64.472,20 11.963,50 18,56 

06 Macambira 13.736,60 2.523,97 18,37 

07 Porto da Folha 89.693,70 15.690,69 17,49 

08 Tobias Barreto 103.282,90 17.289,14 16,74 

09 Itaporanga D’ Ajuda  75.728,30 12.500,43 16,51 

10 Pirambu 21.808,40 3.326,47 15,25 

11 Simão Dias 55.961,50 7.573,29 13,53 

12 Monte Alegre de Sergipe 40.740,90 5.512,08 13,53 

13 Pacatuba 36.376,10 3.723,34 10,24 

14 Poço Verde 43.097.30 4.390,72 10,19 

15 Aracaju 17.405,30 1.773,89 10,19 

16 Nossa Senhora da Glória 75.648,50 5.231,99 6,92 

17 Itabaiana 33.668,50 2.903,25 8,62 

18 Japoatã 42.049,10 2.456,58 5,84 

 

                 Observa-se através da tabela 1.1 o quanto resta da vegetação nativa nos municípios 

de ocorrência do gênero Melocactus em Sergipe, situação preocupante, pois muitos dos 

recursos genéticos do Estado podem ser extintos antes mesmo de ser comprovada a sua 

existência, visto a crescente degradação da vegetação no Estado (LVFB, 2013). Fato 

corriqueiro e ocorre principalmente pela falta de fiscalização e cumprimento da Legislação 



CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________________40 
 

Ambiental vigente no país, pois apenas 13,4% das propriedades do Estado possuem reserva 

legal (SEMARH, 2012).                             

                 Assim, a vegetação se torna o elemento natural mais afetado e modificado pelas 

ações antrópicas insustentáveis (SANTOS E ANDRADE, 1998). Fato que se agrava 

rapidamente, pois estudos feitos há quase três décadas por Santos e Andrade (1998), 

descreviam o quanto da flora sergipana já havia sido reduzida naquele momento, a ponto de 

os autores considerarem a vegetação nativa de Sergipe praticamente extinta, visto ter sido 

reduzida na época a menos de 5% da sua totalidade no Estado (SANTOS E ANDRADE, 

1998).   

 

                 A supressão da vegetação não é a única ameaça que circunda os Melocactus, pois a 

redução no número dos espécimes nas populações deste gênero é potencializada através da 

coleta extrativista para serem utilizados na ornamentação, na fabricação de doces e na 

utilização como forrageiro e como planta medicinal (CRUZ, 2011). Fato que preocupa, pois 

não se observa produção comercial dos Melocactus spp. com essas finalidades. Além desses 

agravantes, este gênero apresenta alto grau de endemismo, crescimento lento e propagação 

exclusivamente sexuada (CRUZ, 2011; PAN, 2011; SOUZA et al., 2012). 

 

                 Outra situação preocupante é a subtração das Cactáceas de forma predatória 

durante as secas para servir de alimentos aos bovinos, pois elas são retiradas de seu habitat 

em grande quantidade sem que haja um manejo sustentável da mesma (CAVALCANTI, 

2007). Em face da crescente degradação das Cactáceas e dos ambientes de sua ocorrência fica 

evidente à necessidade de promover um desenvolvimento voltado para a sustentabilidade 

dessa planta, sob pena dessa espécie ser extinta do seu ambiente natural. 

 

 

1.2 - OS CACTOS NO BRASIL 

 

O Brasil é o terceiro maior centro em diversidade de Cactáceas do mundo, local 

que ocorre todas as subfamílias supracitadas com exceção da Maihuenoideae (PAN, 2011; 

MENEZES et al., 2013; LVFB, 2013; POATOR et al., 2013), ficando atrás apenas do México 

e Sul dos Estados Unidos, que juntos detêm 50 gêneros e 550 espécies registradas, formando 

a maior diversidade mundial (HUGLES, 2009; PAN, 2011; LVFB; 2013). Como centro 

secundário de diversidade vem à região dos Andes que inclui Peru, Bolívia, nordeste do Chile 

e Argentina, esse agrupamento forma o segundo maior centro em diversidade de Cactaceae do 
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mundo (HUGLES, 2009; PAN, 2011; LVFB, 2013). No Brasil ocorrem cerca de 39 gêneros e 

mais de 258 espécies de Cactáceas descritas, número que corresponde, respectivamente, a 

39% e 17,2% da diversidade mundial (TAYLOR et al., 2014).  

 

As regiões fitogeográficas brasileiras são marcadas pelo alto grau de diversidade 

de espécies de Cactáceas endêmicas (PAN, 2011; LVFB, 2013). Sendo a Caatinga o 

ecossistema que possui o maior número de endemismo no país, concentrando um total 12 

gêneros, 79 espécies e 30 subespécies; seguido pelo Cerrado que detém 11 gêneros 67 

espécies e 28 subespécies; a Mata Atlântica com sete gêneros 62 espécies e 25 subespécies; o 

Pampa com um gênero, 12 espécie e 10 subespécies; o Pantanal com um gênero, quatro 

espécie e uma subespécie; e a Amazônia com uma espécie (ZAPPI et al., 2014). O gráfico da 

figura 1.7 abaixo demostra de uma forma bastante clara a ocorrência das Cactáceas endêmicas 

brasileiras nos seus respectivos ecossistemas. 

 
FIGURA 1.7: Gráfico de ocorrência das Cactáceas no Brasil por região fitogeográfica o qual demostra a 

superioridade em número de espécies endêmicas nos biomas Caatinga, Cerra e Mata Atlântica (ZAPPI et al., 

2014).  

 

                 As Cactáceas ocorrem em todo território brasileiro e tem como localidade de maior 

biodiversidade o leste do país também chamado de Brasil Oriental, região que detém um total 

de 162 espécies, destas 76% são endêmicas (HUGRES, 2009; MENEZES et al., 2013). Essa 

região é composta pelos os Estados do Nordeste e grande parte do Sudeste, com exceção do 

Sul do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo (PAN, 2011).  

 

                  Por meio do mapa da figura 1.8 abaixo é possível visualizar as regiões brasileira de 

maior ocorrência de Cactáceas, assim como, observa-se também que há ocorrência de 

Cactáceas em todas as regiões do país.     

Caatinga: 

79 

Mata Atlântica: 

62 

Cerrado: 

67 

Pampa: 12 
Pantanal: 4 Amazônia: 1 
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FIGURA 1.8: Mapa da densidade populacional de Cactáceas no Brasil (modificado – PAN, 2011). 

   

                  Observa-se através do mapa que o Estado da Bahia é o maior centro de diversidade 

da família Cactaceae do Brasil, e junto com o Estado de Minas Gerais detêm a maior 

diversidade de espécies da federação (HUGRES et al., 2011; PAN, 2011; LVFB, 2013). A 

densidade populacional de Cactaceae no Estado da Bahia, de acordo com o mapa, chega a 

atingir 34 espécies diferentes por 250.000 km
2 

de área. Desta forma, nenhuma região 

brasileira faz paralelo à rica diversidade de cactos dessa região.   

 

                 O Brasil Meridional ou região Sul do país, representado pelos Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são estados brasileiras de destaque na diversidade de 

Cactáceas não epífitas e juntos formam o segundo maior centro de diversidade no país (PAN, 

2011). Contudo, apresenta um baixo número de endemismo, contendo apenas oito espécies 

identificadas e um alto índice de espécies com risco de extinção, somando um total de 14 

espécies nesta relação (PAN, 2011; LVFB, 2013).  
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                  O bioma Pampa apresenta uma cobertura vegetal com predominância de plantas 

rasteiras e pequenos arbustos, fato que dificulta a ocorrências de cactos epifíticos e favorece a 

ocorrência dos terrícolas e rupícolas com registro de 33 espécies da quais 12 endógenas, 

apesar do baixo número de endemismo essa localidade se caracteriza pelo alto número de 

espécies raras (PAN, 2011; LVFB, 2013; ZAPPI et al., 2014).  

 

                 O Brasil Central possui uma diversidade muito grande de ecossistemas com 

predominância do Cerrado, Pantanal e florestas decíduas, contudo há uma carência muito 

grande de informação sobre sua flora (PAN, 2011). Apesar disso, foram registradas 33 

espécies de cactos dos quais seis são endêmicas dessa região (PAN, 2011).  

 

                 A Caatinga, vegetação endêmica do Nordeste brasileiro, ocupa uma área com cerca 

de 900.000 km
2
, número que corresponde a aproximadamente 11% do território nacional e 

57% do Nordeste brasileiro com ocorrência em nove estados desta região (ANDRADE, 2005; 

ALVES et al. 2008; OLIVEIRA, 2012; LVFB, 2013; MMA, 2014). É o ecossistema que 

detém a maior diversidade de Cactáceas no país, ocorrendo cerca de 80 espécies das mais de 

200 catalogadas no Brasil, ou seja, detêm aproximadamente 40% das Cactáceas existentes no 

país (SIQUEIRA FILHO, 2012; ZAPPI et al., 2012). Essa é a vegetação do semiárido 

brasileiro mais degradada e sensível às ações humanas e alterações climáticas (CORTEZ et 

al., 2007). Apesar de tudo, apenas 7,5% dessa vegetação encontra-se protegida em Unidades 

de Conservação e 1,4% está em área de Proteção Integral (FAPESP, 2013).  

 

                  O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro com aproximadamente 2.036.448 

km
2
, cerca de 20% do território nacional e o segundo em número de Cactáceas no Brasil 

(PAN, 2011; MMA, 2013; ZAPPI et al., 2014). Estima-se que devido à degradação praticada 

a esse ecossistema, sobretudo pela pecuária, agricultura, desmatamento para extração de 

madeira e produção de carvão, tenha ocorrido a extinção de aproximadamente 20% da 

biodiversidade nativa desse ecossistema (MMA, 2013; LFVB, 2013). 

 

                A Mata Atlântica, vegetação composta por floresta, florestas de serras, dunas, 

restingas e manguezais, é a vegetação brasileira mais degradada atualmente, restando apenas 

7,5% da sua cobertura original (MYERS et al., 2000). Bioma que detém a terceira maior 

diversidade de Cactáceas endêmicas no Brasil e ocupa uma área de aproximadamente 

1.300.000 Km
2
 do território nacional (MMA, 2014; ZAPPI et al., 2014).

 
 Apesar de sua 
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intensa degradação é considerada uma das mais ricas em diversidade do planeta, possuindo 

cerca de 20.000 espécies vegetais, o que corresponde a 35% das espécies existente no Brasil 

(MMA, 2013).         

                 O Pantanal representa o menor ecossistema do Brasil possuindo uma área de 

aproximadamente 150.355 km², correspondendo a 1,76% da vegetação nacional, esse é o 

bioma menos degradado do país (MMA, 2014). Apresentando atualmente cerca de 81,70% da 

cobertura original (IBGE, 2004). Possui quatro espécies de Cactáceas endêmicas e devido à 

grande umidade do seu solo há uma predominância de ocorrência de cactos rupícolas como 

três espécies de Discocactus, uma espécie de Opuntia e o Cereus adelmarii (PAN, 2011, 

ZAPPI et al., 2014). 

                  Por último, a Amazônia, maior área vegetativa brasileira com aproximada 

4.196.943 km
2 

área quase a metade do Brasil (LVFB, 2013, MMA, 2014). Todavia é o bioma 

de menor ocorrência de Cactáceas no país, ocorrendo algumas espécies epífitas e outras 

rupícolas como os Melocactus smithii e Melocactus neryi e o Pilosocereus oligolepis e 

apresenta a menor diversidade de Cactáceas endêmicas com apenas uma espécie registrada 

(PAN, 2011; ZAPPI et al., 2014). 

 

1.3 - OS CACTOS EM SERGIPE 

 

 

                  O Estado de Sergipe, localizado na região Nordeste do Brasil, tem a menor área 

territorial desta federação, medindo aproximadamente 21.910,348 km
2
 (IBGE, 2010; 

SEMARH, 2012). Dividido em 75 municípios, o Estado apresenta uma vegetação bastante 

diversificada, composta por Campos de dunas, Matas de restingas, Manguezais, Floresta 

Atlântica, Mata do Agreste, Caatinga e Cerrado (SANTOS E ANDRADE, 1998). Sendo que a 

Caatinga ocupa uma área de 10.395 km
2
 que corresponde a 49% do território do Estado de 

Sergipe (PIVA & CAMPOS, 1995 e IBGE, 2004). Ecossistema esse que é responsável pela 

ocorrência do maior número de diversidade de Cactáceas no Brasil (PAN, 2011). 

 

                  No Estado de Sergipe, assim como no Brasil, ocorrem todas as subfamílias de 

Cactáceas com exceção da Maihuenoideae. Sergipe, atualmente, possui um total de 11 

gêneros, 21 espécies e 10 subespécies de Cactáceas descritas, número que corresponde a 

28,2% e 8,1% respectivamente da diversidade de Cactáceas do Brasil (ZAPPI et al., 2014). A 

subfamília Pereskeoideae apresenta a menor representação de cactos neste Estado, contendo 
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apenas uma espécie (Pereskia aculeata Mill.) o que representa 5,88% da diversidade mundial 

(SPECIES LINK, 2014; ZAPPI et al., 2014). Já a subfamília Opuntioideae possui três 

gêneros, seis espécies e uma subespécie descrita no Estado, números que correspondem 

respectivamente a 20% e 2% da diversidade mundial (ZAPPI et al., 2014).  

 

                   Dentre as três subfamílias que ocorrem em Sergipe a Cactoideae é a que apresenta 

a maior diversidade, pois, possui um total de sete gêneros, 14 espécies e 10 subespécies 

descritas, números que correspondem respectivamente a 17,5% e 7% dos gêneros que 

ocorrem no Brasil e mundialmente (SPECIES LINK, 2014). Em relação às espécies essa 

proporção alcança 5,4% das que ocorrem no Brasil e 0,94% da diversidade mundial (ZAPPI 

et al., 2014; TAYLOR et al. 2014). Através do gráfico da figura 1.9, pode-se comparar a 

ocorrência da diversidade de Cactáceas do Estado de Sergipe em relação à diversidade 

brasileira e mundial. 

 

FIGURA 1.9: Gráfico comparativo da diversidade de gêneros e espécies de Cactáceas que ocorrem no Estado de 

Sergipe, Brasil e mundialmente (MACHADO, 2009; PAN, 2011; ZAPPI et al., 2014; TAYLOR et al., 2014). 

 

                  As Cactáceas ocorrem em todo território sergipano, contudo as regiões de maior 

destaque em ocorrência e diversidade de gêneros e espécies é a parte Oeste de Estado, 

também conhecida como Sertão (SPECIES LINK, 2014). Região que é considerada o centro 

de ocorrência estadual de Cactáceas, visto que a somatória da diversidade dos gêneros e das 

espécies nos principais municípios de ocorrência desta família na região chega a mais de 50% 

da diversidade estadual (SPECIES LINK, 2014; ZAPPI et al., 2014). 
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                 Assim, os municípios do Sertão com maior importância na diversidade de 

Cactáceas são: Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Simão Dias, Frei 

Paulo, Nossa Senhora da Glória e Gararu, que juntos detêm um total de oito gêneros, 14 

espécies descritas e seis subespécie, o que corresponde respectivamente a 72%, 66,7% e 60% 

de gêneros, espécies e subespécies que ocorrem no Estado de Sergipe (ZAPPI et al., 2014). 

Atualmente das 28 espécies de Cactáceas listadas no anexo I do Ministério do Meio 

Ambiente, que se refere às espécies em risco de extinção, apenas uma faz parte da flora de 

Sergipe que é o Melocactus violaceus (MMA, 2008; SPECIES LINK, 2014).                        

 

1.4 – ETNOBOTÂNICA: O HOMEM E AS CACTÁCEAS  

   1.4.1 - Manifestações culturais 

 

Quando Pissorê desapareceu, houve um clamor geral. Uns diziam que o 

grande chefe havia morrido, outros não [...]vários índios e índias saíram à sua 

procura. Nesta caravana de aflição, as mulheres, quando se sentiam cansadas, 

desciam os filhos que traziam escrachados aos quadris, depunham-nos sobre 

pedras, para repousarem um pouco. [...]. Ao ser colocado sobre a pedra, toda 

criança se transformava numa planta redonda e cheia de espinhos, conhecidas 

hoje pelo nome de coroa de frade (grifo do autor) (TORRES, 1984).     

        

                 Observa-se através do fragmento a lenda de Pissorê, cacique protetor da Cidade de 

Palmeiras dos Índios (AL), que retrata a origem da Cactácea do gênero Melocactus spp. 

segundo crença indígena do início do século XVIII. Desta maneira, percebe-se que várias 

etnias e em períodos distintos, tem despertado o interesse pela forma peculiar e a capacidade 

de sobrevivência em ambientes com condição bastante adversa em que as Cactáceas se 

desenvolvem (TURRA et al., 2007; TOFANELLI et al., 2011).  

                  No nordeste brasileiro as Cactáceas tem sido, historicamente, objeto de inspiração 

para retratar o sofrimento do povo sertanejo no período de grande estiagem, e esse sentimento 

são expressos através de canções como o “Xote das meninas” de Luiz Gonzaga, música 

inspirada nas pessoas que observam a fenologia do mandacaru (Cereus jamacaru DC.) como 

bioindicador de chuva para tirar conclusão sobre a sua aproximação e a frequência no 

decorrer do ano (ANDRADE, 2008; ALBUQUERQUE et al., 2010; LUCENA et al., 2012). 

Além de canções, as Cactáceas são constantemente utilizadas como fonte de inspiração para 

produção de poemas como o “O Cacto” de Manoel Bandeira e de romances “Vidas Secas” de 

Graciliano Ramos.     
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                    As Cactáceas do gênero Melocactus são frequentemente utilizadas em residências 

com o objetivo místico, ou seja, são utilizados para absorver energias negativas (mal olhado) 

e em alguns casos são utilizadas em cultos religiosos (ANDRADE, 2008; LUCENA et al., 

2012). A figura 1.10 demostra a espécie do gênero Melocactus dentre outras espécies sendo 

utilizada com a finalidade mística ornamental em vários municípios sergipanos.     

 
FIGURA 1.10: Imagem do Melocactus zehntneri e Melocactus violaceus sendo utilizada com a finalidade 

mística ornamental nas seguintes cidades do Estado de Sergipe: Porta da Folha (A), Aracaju (B), Pacatuba (C) e 

Aquidabã (D). Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

                   Além da utilização mística as Cactáceas são amplamente utilizadas na medicina 

tradicional por indígenas e curandeiros em rituais religiosos, em ornamentação, na produção 

de produtos cosméticos, na construção de objetos, na alimentação de rebanhos e humanos e 

em alguns casos como alucinógenos (ANDRADE et al., 2006; CHIACCHIO et al., 2006; 

ANDRADE, 2008; LUCENA et al., 2012; PORTAL ET AL., 2014).       

 

1.4.2 - Na medicina tradicional e como alucinógeno 

              

                 Dentre os diversos usos das Cactáceas pela população humana, a aplicação na 

medicina tradicional é a atividade mais antiga e que agrega o maior número de tipos 

diferentes de cactos (ALBUQUERQUE et al., 2010; ALMEIDA, 2012). Essas são utilizadas 

para combater uma gama muito diversificada de enfermidade, como: 

A B 

C D 
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Mandacaru (Cereus jamacaru DC.)  

                 O chá da raiz é utilizado para combater colesterol alto, gastrite, gripe, problemas 

renais, úlceras, sífilis, hemorroidas, cólicas, problemas de próstata e infecções. O caule é 

utilizado para o combate de ferida no útero, problemas renais, úlceras estomacais, tosse, 

diabetes e inflamações (AGRA et al., 2007; ANDRADE, 2008; LUCENA et al. 2012; 

PORTAL et al., 2014).      

Rabo-de-raposa [Harrisia adscendens (Guerke) Britton & Rose]  

                 O caule é usado para aliviar dor de dentes, problemas de coluna, próstata e pedras 

nos rins (ANDRADE, 2008).  

Coroa-de-frade (Melocactus ssp.) 

                 O parênquima aquífero é utilizado como expectorantes, para combater problemas 

nos rins, amebas, inflamações na garganta, gripe, tosses, funciona como revigorante físico, 

principalmente para o fortalecimento das parturientes (ANDRADE, 2008). O chá do cladódio 

é usado para combater cólicas e problemas intestinais (AGRAR et al., 2007; ANDRADE, 

2008; LUCENA et al., 2012). Além das aplicações na medicina tradicional humana, espécies 

deste são utilizadas como medicamento veterinário pelos populares para combater o “gôgo” 

(coriza infecciosa) nas galináceas (LUCENA et al., 2012).                                      

Palma-de-engorda [Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck.] 

                  A raiz e o cladódio são utilizados para tratar infecções urinárias, gripe e dor de 

barriga. Além destas utilidades, as raquetes da palma são aplicadas para curar o reumatismo, 

diarreias, amebíase, diabetes, obesidades, para aliviar queimaduras, funciona como anti-

inflamatório e com as partes de interseção entres os segmentos caulinares (“nós”) mais 

próximas do chão preparam-se bebidas para ajudar as mulheres com dificuldade na hora do 

parto (ANDRADE, 2008; REIS, 2009; PILETTI, 2011). Os frutos no México são utilizados 

como antidiarreico, antiasmático, cardiotônico e anti-inflamatório da bexiga e uretra 

(CHIACCHIO et al., 2006).     

Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill e P. grandifolia Haworth) 

                 As folhas dessas espécies são utilizadas na medicina popular na produção de 

emoliente, cuja função é hidratar a pele, combater a alergias e erupções cutâneas. Na Malásia 
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são utilizadas no tratamento do câncer (FARAGO et al., 2004; TURRA et al., 2007; 

ALMEIDA, 2012). Devido o alto teor proteico presente nas folhas da P. aculeata, ela pode 

ser utilizada para prevenir enfermidades ligadas à deficiência proteica, além disso, as suas 

folhas são utilizadas como alimento cozidas ou em salada para combater anemias e 

desnutrições (GRANDI et al., 1989; TURRA et al., 2007; MAZIA et al., 2012). Aos seus 

frutos é atribuída a função expectorante e antissifilítica (TURRA et al., 2007).            

Facheiro (Pilosocereus pachycladus Ritter.) 

 

                 O parênquima do cladódio é utilizado para combater vermes intestinais 

(ANDRADE, 2008).   

Xique-xique [Pilosocereus gounellei (Weber) Byles & Rowley] 

                 O parênquima do cladódio é utilizado no combate à gastrite e tratamento de 

inflamações (LUCENA et al., 2012)  

Peyote (Lophophora williamsii)  

 

                   O cacto Peyote, devido às suas propriedades alucinógenas advinda da mescalina, 

substância com poder psicodélico e psicoativo, é utilizado há séculos por comunidades 

indígenas mexicanas em cultos religiosos, motivo pelo qual grupos indígenas no México o 

consideram como sendo sagrado (ANDRADE, 2008; COSTA, 2012). As propriedades 

psicoativas presente nesta planta têm atraído pessoas de vários países que buscam este cacto 

para se obter curas místicas (MARTÍNEZ et al., 2008; COSTA, 2012). Evento que se tornou 

fonte de renda e motivo de confronto entre tribos da região que disputam o território de 

ocorrência desta planta. 

 

                    Na cidade de Natal (RN) há relatos do uso do parênquima aquífero do 

Melocactus violaceus com objetivo de se obter efeitos alucinógenos e seu uso é semelhante ao 

da Cannabis sativa (maconha), pois só é usado após um processo de secagem do caule e em 

seguida é utilizado como o componente medular do cigarro (SILVA et al., 2008).   
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1.4.3 - Na construção e fabricação de cosméticos e objetos 

 

                  Na construção, destacam-se os cactos colunares com o mandacaru (Cereus 

jamacaru DC.) e o facheiro (Pilosocereus pachycladus Ritter), esses são utilizados por 

apresentarem caule que pode ser utilizado na produção madeira (ANDRADE, 2008; PAN, 

2011).  

 

                  O mandacaru durante muito tempo teve seu caule utilizado na fabricação de 

objetos de madeira como: portas, janelas e colheres de madeira (ANDRADE, 2008; LUCENA 

et al., 2012).  O facheiro por apresentar um caule menos avolumado e mais comprido que o 

mandacaru foi durante muito tempo utilizado na produção de caibros e ripas para construção 

de telhados (ANDRADE, 2008; LUCENA et al., 2012).  

                 As duas espécies supracitadas, juntamente com a palma forrageira, Pereskia 

bahiensis, P. grandifolia, P. stenantha e a Brasiliopuntia brasiliensis foram e são muito 

utilizados na construção de cercas vivas para cercar, principalmente, casas e currais no 

Nordeste do Brasil (ANDRADE, 2008; PAN, 2011, COSTA, 2012). Na figura 1.11 constata-

se a utilização de cerca viva construída a partir do mandacaru (Cereus jamacaru DC), palma 

forrageira (Opuntia) e xique-xique (Pilosocereus gounellei) no Estado de Sergipe.   
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FIGURA 1.11: Em A cerca viva construída a partir do Cereus jamacaru (mandacaru) em uma residência na 

Cidade de Maruim- SE. Em B cerca viva construída com Opuntia (Palma forrageira) em uma residência na 

cidade de Itaporanga D’Ajuda- SE. Em C cerca viva construída a partir do xique-xique e ficheiro em um terreno 

no município de Gararu - SE. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

 

                  Além da utilidade anterior, em 2009, pesquisadores da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) desenvolve projete de construção de telhados verdes na cidade de 

Caruaru (PE) a partir da planta coroa-de-frade (Melocactus zehntneri), projeto apresentado no 

V Encontro Nacional e III Encontro Latino-Americano sobre Edificação e Comunidades 

Sustentável. A justificativa pela escolha dos Melocactus se deveu ao fato esta planta possuir 

pequeno porte, ser nativa da região, não exigir regas constantes, sobreviver em solo com 

baixo teor nutricional, suportar altas temperaturas e alta incidência luminosa (SANTOS et al., 

2009). Desta forma, o local no qual foi instalado apresenta condição semelhante ao ambiente 

natural de ocorrência desta espécie (SANTOS et al., 2009; SANTOS et al., 2013).   O 

experimento pode ser observado através da figura 1.12 abaixo.  

 

A B 

C 
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FIGURA 1.12: Imagem de telhado verde construído a partir da planta coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) no 

município de Caruaru Pernambuco (SANTOS et al., 2009). 

 

                  Na fabricação de produtos destaca-se a palma forrageira, coroa-de-frade e rabo-de-

raposa (ANDRADE, 2008). A palma forrageira segundo Chiacchio et al. (2006) apresenta-se 

amplamente utilizada na fabricação de várias produtos  no México e no Nordeste do Brasil, 

entre essas utilidades pode-se citar: cosméticos (xampu, sabonetes, sabão, cremes  e loções), 

colas, adesivos, fibras  para artesanato  e corantes (CHIACCHIO et al., 2006; REIS, 2009;  

LUCENA et al., 2012).  

 

                  Além dos produtos supracitados, a mucilagem da palma forrageira misturada com 

a cal está sendo utilizada no Município de Valente, na Bahia, como aderente e fixador para 

produzir tinta de uma forma sustentável e econômica, técnica oriunda do México e que foi 

introduzida naquela comunidade por pesquisadores vinculados à Associação de Pequenos 

Agricultores do Estado da Bahia (APAEB) (ANDRADE, 2008; PILETTI, 2011). Essa técnica 

é amplamente utilizada em vários países da América Latina e nos Estados Unidos, 

pincipalmente em pintura de monumentos históricos (COSTA, 2012). Outra aplicação 

bastante recorrente na construção civil é a utilização da mucilagem da palma para a produção 

da pasta de gesso de uma forma menos agressiva ao meio ambiente e por essa dar uma maior 

resistência mecânica a esse produto (MAGALHÃES et al., 2010). 

                   Somando-se as utilidades anteriores, a mucilagem de palma em forma de suco, gel 

ou pó, está sendo utilizado na construção civil misturada ao cimento, a cal ou as argamassas, 

para tornar a massa impermeável e com maior resistência mecânica, fato atribuído à 

capacidade aditiva presente na mucilagem dessa planta, técnica que promove o aumentando 

da vida útil do produto, além de ser de baixo custo e natural (PILETTI, 2011; COSTA, 2012).   
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                  Vários produtos também são feitos a partir dos tricomas lanosos do cefálio do 

cacto coroa-de-frade (Melocactus spp.), dentre os quais se podem citar: enchimento de 

almofadas, selas e cangalhas (ANDRADE, 2008; SILAVA et al., 2013). Alguns utensílios 

também são produzidos com o cacto rabo-de-raposa (Harrisia adscendens) como: gaiolas de 

passarinho e canos para cachimbos (ANDRADE, 2008; SILVA et al., 2013).    

 

1.4.4 - Cactáceas como fonte de alimento para humanos e animais  

  

                  O combate à fome e à desnutrição principalmente entre crianças e gestantes tem 

sido uma preocupação constantes em vários países, sobretudo nos subdesenvolvidos (SILVA 

et al., 2005).  Desta forma, o Brasil e outros países da América Latina têm recorrido a 

recursos naturais capazes de suprir as necessidades nutricionais da população mais carente, 

além de tornar esses recursos uma fonte complemento da renda familiar (SILVA et al., 2005; 

CHIACCHIO et al., 2006).  

 

                 Uma alternativa apresentada é a utilização das Cactáceas dos gêneros Melocactus, 

Pereskia (P. aculeata), Pilosocereus (P. chrysostele), Opuntias e Cereus com a finalidade 

alimentícia, a utilização destes gêneros se deve ao fator de serem abundantes nas regiões de 

maiores déficits nutricionais, por ser uma fonte de alimento rica em vários nutrientes e 

apresentar uma excelente digestibilidade (SILVA et al., 2005; REIS, 2009; ALMEIDA, 

2012). Não obstante, o potencial alimentar e econômico dessas espécies, alimentos preparados 

a partir de Cactáceas é pouco difundido no Brasil. O consumo de alimentos preparados com 

Cactácea está condicionado à extrema pobreza ou à culinária exótica (SILVA et al., 2005; 

CHIACCHIO et al., 2006; ANDRADE, 2008).   

                  No Nordeste brasileiro, a utilidade de Cactáceas como fonte de alimente para 

rebanhos ocorre, sobretudo no período de forte estiagem, onde os recursos alimentícios são 

bastante reduzidos (ANDRADE, 2008; LUCENA et al., 2012). Na literatura, observa-se que a 

utilização dessas plantas na alimentação humana só acontece, na maioria das vezes, em 

períodos de fome extremada (ANDRADE, 2008). Já os frutos de espécies como a palma 

fícus-indica [Opuntia fícus-indica (L.) Miller] e o mandacaru (Cereus jamacaru DC.), são 

muito apreciados, os quais são comercializados em feiras livres no Estado da Bahia e 

principalmente no México, inclusive no município de Valinhos em São Paulo há produção 

comercial de frutos da palma forrageira, onde 70% são destinados à exportação e o restante é 

comercializado internamente (CHIACCHIO et al., 2006; ANDRADE, 2008).   



 

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ______________________________________________ 54 

                  O cladódio e os frutos da palma forrageira apresentam-se como uma excelente 

fonte alimentar para humanos, visto que, o seu caule apresentar um alto teor de água, 

vitaminas, carboidratos solúveis e minerais. Já o seu fruto possui um sabor adocicado com 

alto teor de vitamina C e sais minerais (REIS, 2009). Além das benesses alimentares 

apresentadas, essa planta é de fácil cultivo e adaptada às regiões com os maiores níveis de 

carência nutricional (CHIACCHIO et al., 2006). 

                 As folhas das Pereskia grandifolia e P. aculeata por serem ricas em proteínas, 

vitaminas- com destaque para a do complexo C- sais minerais, cálcio, ferro, fósforo, cobre, 

substâncias como o biopolímero arabinogalactana e apresentar um alto teor de aminoácidos 

essenciais são consideradas de grande utilidade para o combate à desnutrição humana 

(FARAGO et al., 2004; TURRA et al., 2007; TOFANELLI et al., 2011; MAZIA, et al., 2012; 

CONCEIÇÃO, 2013).  

      

                 Desta forma, várias espécies de cactos são utilizadas como fonte alimentar para 

humanos e animas, os quais estão abaixo destacados: 

 

Coroa-de-frade (Melocactus spp.) 

 

                 O parênquima aquífero é utilizado na alimentação humana o qual é consumido 

assado, in natura, com açúcar ou cozido. São também utilizados como ingrediente na 

produção de doces, biscoitos, bolos, licores e cocadas (SILVA et al., 2005; ANDRADE, 

2008; LUCENA et al., 2012). O doce de coroa-de-frade tem origem na culinária do cangaço, 

sendo prato típico da cidade de Poço Redondo, em Sergipe, e um dos alimentos que 

representa a culinária nordestina brasileira em outras regiões do país, assim como, a buchada 

e a rapadura (BARRETO, 2004; BRAGHINI, 2009). Esse doce é muito apreciado na feira 

tipicamente nordestina, conhecida como feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro 

(BARRETO, 2004).  

 

                  Na alimentação de animais o cladódio da coroa-de-frade é consumido in natura, 

cuja remoção dos espinhos ocorre manualmente ou através da feitura de coivaras com esta 

espécie, posteriormente são triturados ou cortados em pequenas porções e fornecido aos 

rebanhos de bovinos e caprinos principalmente em períodos de grande estiagem (KIILL et al., 

2007; ANDRADE, 2008; BRAGHINI, 2009; ARAÚJO et al., 2010; LUCENA et al., 2012).    

 



CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ______________________________________________ 55 
 

Facheiro (Pilosocereus pachycladus F. Ritter) 

 

                   Seu fruto é muito apreciado por apresentar um sabor muito adocicado e seu caule 

é utilizado na preparação do doce de facheiro (ALBURQUERQUE et al., 2010).   

  

Mandacaru (Cereus jamacaru DC.) 

 

                  Na alimentação humana destaca-se o fruto que é consumido in natura (KIILL et 

al., 2007; ALBURQUEQUE et al., 2010; LUCENA et al., 2012), inclusive existem plantações 

dessa espécie com a finalidade comercial, além do fruto, o parênquima aquífero do cladódio é 

consumido assado, in natura ou como ingrediente no preparo de doces (PILETTI, 2011).  

 

                  O mandacaru é uma das Cactáceas mais utilizadas na alimentação de ruminantes 

no período de estiagem no nordeste brasileiro, esse é consumido in natura ou em conserva, e 

devido à armadura espinhosa dessa espécie, o seu consumo só é possível quando da remoção 

dos espinhos, que se dar através dá queimada do cladódio através de coivara ou da remoção 

manual com auxílio de uma faca (KIILL et al., 2007; ANDRADE, 2008; ALBUQUERQUE 

et al., 2010; ARAÚJO et al., 2010; LUCENA et al., 2012, PORTAL et al., 2014).   

 

Ora-pro-nóbis (Pereskia spp.) 

 

                 As suas folhas e frutos são bastante utilizadas na culinária nordestina para a 

produção sopas, refogados, mexidos, omeletes, saladas e farinhas (ALMEIDA, 2011). Além 

de ser utilizada como alimento para animais onde a mesma é utilizada in natura ou na forma 

de forragem (REIS, 2009; ALMEIDA, 2012).          

 Palma forrageira [Opuntia fícus-indica (L.) Miller] 

 

                 A agroindústria tem utilizado esta espécie na fabricação de doces, bebidas 

alcoólicas com vinhos, licores e aguardentes no Brasil, México, Estados Unidos da América, 

Itália, Peru, Chile e Dinamarca (CHIACCHIO et al., 2006; PILETTI, 2011). O fruto pode ser 

consumido in natura ou extraído a polpa para produção de doce, geleias, sucos, fibras e 

farinhas de cladódio (ANDRADE, 2008; PILETTI, 2011; COSTA, 2012). É a Cactácea mais 

utilizada para a alimentação de animais no Brasil a qual é servida aos rebanhos de ovinos, 

caprinos e bovinos, principalmente in natura e com menor intensidade na forma de conserva 

(CHIACCHIO et al., 2006; ANDRADE, 2008; ARAÚJO et al., 2010; COSTA, 2012).  O 
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cortadinho de palma é um prato típico muito apreciado por moradores e turista que visitam a 

região da Chapada Diamantina (ANDRADE, 2008).            

 

Xique-xique [Pilosocereus gounellei (Weber) Byles & Rowley] 

 

                  Na alimentação humana o miolo do cladódio é consumido assado, cozido ou a 

fresco, já o fruto é consumido in natura. Espécie utilizada na produção da forragem para os 

rebanhos de caprinos, ovinos e bovinos, alimento que é consumido in natura ou na forma 

conservada (ALBUQUERQUE et al., 2010; ARAÚJO et al., 2010; LUCENA et al., 2012).                     

 

1.4.5 - Uso ornamental das Cactáceas 

 

 

                   As plantas desempenham um papel de extrema importância para o melhoramento 

das condições de vida no ambiente urbano, pois, além de promover o embelezamento local, 

são responsáveis por reter grande parte dos raios solares tornando a temperatura ambiental 

mais agradável, além de agir como redutor da poluição sonora e purificador do ar 

(CAVALCANTI et al., 2004). Sendo desta forma, indispensável para o bem estar das pessoas 

no ambiente urbano (CAVALCANTI et al., 2004).  

 

                  Nesse contexto, observa-se que é fundamental a utilização das plantas para a 

ornamentação de praças, jardins e residências. Contudo, Cavalcante (2004) afirma que é 

necessário levar em consideração alguns fatores para que a espécie escolhida possa atingir os 

objetivos elencados anteriormente, assim, propõe-se os seguintes critérios: utilização de 

espécies nativas, pois essa atitude ajuda a preservar a espécie, além do mais, elas são menos 

suscetíveis a aquisição de doenças e pragas; a espécie deve ser rústica para suportar as 

condições bastante adversas imposta pelo ambiente urbano e principalmente que seja capaz de 

tornar o ambiente bonito e agradável (CAVALCANTI et al., 2004).    

          

                  Observa-se, desta forma, que as Cactáceas preenchem todos os requisitos 

anteriormente observados, além de serem de fácil cultivo, possuir uma beleza peculiar e serem 

bastante rústicas, esses são os principais fatores responsáveis pela utilização dos cactos com 

muita frequência na ornamentação de ambientes como: praças, jardins e residências 

(SANCHES et al., 2007; TURRA et al., 2007; CONCEIÇÃO, 2013). O exposto pode ser 

confirmado através da figura 1.13 que traz alguns gêneros utilizados na ornamentação de 

praças, jardins e casas. 



 

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ______________________________________________ 57 

 

 
FIGURA 1.13: Em A Opuntia dillenii (palma santa) sendo utilizada na ornamentação de uma Praça na Avenida 

Hermes Fontes em Aracaju. Em B variedade de Cactáceas sendo utilizadas na ornamentação de casa em 

Aracaju- SE. Em C ornamentação com o cacto Melocactus zehntneri na Feira das Nações na Orla de Atalaia em 

Aracaju. Em D Cereus jamacaru (mandacaru) utilizado na ornamentação da Igreja Santa Luzia na cidade de 

Porto da Folha- SE. Em E Cereus jamacaru (mandacaru) utilizado na ornamentação de jardins em uma 

residência na cidade de Aquidabã. Fotos: Eronides S. Bravo Filho, 2014.        

 

                   Através das imagens é possível observar a grande diversidade de Cactáceas que 

são utilizadas na ornamentação de praças, jardins e casas. Em A tem-se a Opuntia, em B e C 

observa-se algumas espécies de Cereus sp., Melocactus sp. e Opuntia sp., na figura D 

mandacaru (Cereus mandacaru DC.) utilizado na ornamentação de Igreja e em E o 

mandacaru utilizado na ornamentação de um jardim. 

                  A ornamentação com Cactáceas tem sido uma atividade econômica muito 

promissora, pois, várias espécies são usadas com essa finalidade, sendo que os gêneros mais 

utilizados são: Cereus (mandacaru), Pilosocereus (facheiro e xique-xique), Opuntia (palma 

miúda e palma forrageira), Melocactus (coroa-de-frade) e Pereskia (CAVALCANTI et al., 

2004).  

                  Essa atividade econômica é facilmente observada através da comercialização de 

várias espécies com muita frequência em feiras livres, supermercados, floriculturas e margem 

A B C 

D E 
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de rodovias (PNA, 2011). Essa afirmativa é devidamente observada através da figura 1.14 

abaixo.  

 

 

 
FIGURA 1.14: Em A tem-se Melocactus violaceus sendo comercializados em feira livre no mercado municipal 

de Aracaju. Foto: Eronides S. Bravo Filho. Em B cactos sendo comercializado em supermercados na cidade de 

Aracaju. Foto: Eronides S. Bravo Filho. Em C cactos sendo comercializados às margens da rodovia BR 116 no 

estado da Bahia. Fonte: PAN, 2011.  

 

                   O comércio extrativista é uma atividade considerada como responsável pela 

redução no número das Cactáceas em seu ambiente natural, pois não se observa produções 

comerciais com essa finalidade, assim as espécies são retiradas diretamente da natureza 

(PAN, 2011). Desta forma, esta ação insustentável atinge principalmente as espécies do 

gênero Melocactus, visto que estes são removidos inteiros do seu ambiente natural, 

promovendo uma redução drástica nas populações locais, colaborando assim para a inclusão 

de várias espécies na Lista das Espécies com Risco de Extinção (BRITO et al., 2007; PAN, 

2011).    

 

    

A B 

C 
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1.5 - O Melocactus 

  

                   Os Melocactus (Link & Otto) fazem parte da Subfamília Cactoideae é um gênero 

composto por um total de 37 espécies e 25 subespécies descritas (MACHADO, 2009; 

RESENDE et al., 2010; PAN, 2011; IUCN, 2013). Este gênero tem como centro mundial de 

diversidade o Estado da Bahia e encontram-se amplamente distribuído desde a América 

Central, Caribe, Andes, Nordeste do Brasil, incluindo a Amazônia (TAYLOR, 1991; 

NASSAR & RAMÍREZ, 2004; COLAÇO et al 2006; HUGHES, 2009). A tabela abaixo traz 

todas as espécies e subespécies que compõem o gênero Melocactus com os respectivos locais 

de ocorrência e status atual de conservação, segundo dados da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) e do Herbário Virtual da Flora e 

dos Fungos (INCT). 

TABELA 1.2: Lista contendo todos Melocactus catalogados atualmente, contendo status de conservação, 

espécies, subespécies e locais de ocorrências (modificado – IUCN, 2013; INCT, 2014; ZAPPI et al., 2014). 

ESPÉCIE SUBESPÉCIE NATIVO/bioma 
01 Melocactus andinus M. andinus subsp. andinus; 

M. andinus subsp. Hemandezil 

COLÔMBIA e VENEZUELA (Status EN) 

  

02 Melocactus azureus M. azureus subsp. ferreophilus 

M. azureus subsp. azureus 

BRASIL- Bahia- Caatinga (Status EN)  

03 Melocactus bahiensis M. bahiensis subsp. 

amethystinus; 

M. bahiensis subsp. Bahiensis 

BRASIL- Pernambuco e Minas Gerais- 

Caatinga (Status LC) 

 

04 

Melocactus bellavistensis M. bellavistensis subsp. 

bellavistensis; 

M.bellavistensis onychacanthus 

ECUADOR E PERU (Status DD)  

05 Melocactus braunil ---------------------- BRASIL-Bahia- Caatinga (Status CR)  

06 Melocactus brederoolanus ----------------------- BRASIL-Bahia- Caatinga (Status CR) 

07 Melocactus broadwyi ------------------- Granada; São Vicente e Granadinas; 

Trinidad e Tobago (Status NT) 

08 Melocactus carol-linnael ------------------- JAMAICA (Status NT) 

09 Melocactus concinnus ------------------- BRASIL- Bahia e Minas Gerais- Caatinga 

(Status LC) 

10 Melocactus conoideus ------------------- BRASIL- Bahia e Minas Gerais- Caatinga 

e Cerrado (Status CR) 

 

 

11 

Melocactus curvispinus M. curvispinus subsp. caesius; 

M.curvispinus subsp. 

curvispinus; 

M. curvispinus subsp. dawsonil; 

M.curvispinus subsp. 

koolwijklanus. 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, 

Honduras, México, Antilhas Holandesas, 

Nicarágua, Panamá, Venezuela, República 

Bolivariana (Status LC) 

12 Melocactus deinacanthus ------------------------ BRASIL- Bahia- Caatinga (Status EN) 

13 Melocactus ernestii M. ernestii subsp. ernestii;  

M. ernestii subsp. longicarpus 

BRASIL- Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco e Sergipe- Caatinga 

(Status LC)  

14 Melocactus estevesii -------------------- BRASIL- Roraima- Amazônia (Status 

DD) 

15 Melocactus ferreophilus ------------------------- BRASIL- Bahia- Caatinga (Status CR) 

16 Melocactus glaucescens ------------------------- BRASIL- Bahia- Caatinga (Status EN) 

17 Melocactus harlowil -------------------------- CUBA (Status LC) 

18 Melocactus inconcinnus -------------------------- BRASIL- Bahia- Caatinga (Status LC) 
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19 Melocactus intortus M. intortus subsp. domingensis 

M. intortus subsp. intortus 

Bahamas; Porto Rico; São Bartolomeu; 

São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; 

(Status LC)  

20 Melocactus lanssensianus ------------------------- BRASIL- Paraíba e Pernambuco- 

Caatinga (Status EN) 

21 Melocactus lemairei -------------------------- REPÚBLICA DOMINICANA; HAITI 

(Status NT) 

22 Melocactus levitestatus --------------------------- BRASIL- Bahia, e Minas Gerais- Caatinga 

(Status LC) 

23 Melocactus macracanthos --------------------------- ARUBA; ANTILHAS (Status LC) 

24 Melocactus matanzanus --------------------------- CUBA (Status EN) 

25 Melocactus mazelianus --------------------------- COLÔMBIA; VENEZUELA, 

REPUBLICA BOLIVIANA (Status LC) 

26 Melocactus neryi --------------------------- BRASIL- Amazonas; SURINAME; 

VENEZUELA, REPÚBLICA 

BOLIVIANA (Status LC) 

27 Melocactus oreas M.oreas subsp. cremnophilus; 

M. oreas subsp. Oreas 

BRASIL- Bahia e Ceará- Caatinga (Status 

LC) 

 

28 

Melocactus 

pachyacanthus 

M. pachyacanthus subsp. 

pachyacanthus; 

M. pachyacanthus subsp. Viridis 

BRASIL- Bahia e Minas Gerais- Caatinga 

(Status VU)  

29 Melocactus paucispinus ------------------------- BRASIL- Bahia- Caatinga (Status LC) 

30 Melocactus peruvianus ---------------------- EQUADOR, PERU (Status LC)  

31 Melocactus praerupticola ----------------------- REPÚBLICA DOMINICANA (Status 

DD) 

32 Melocactus salvadorensis ---------------------- BRASIL- Bahia- Caatinga (Status VU) 

33 Melocactus schatzlii M. schatzlii subsp. Chicamochae 

M. schatzlii subsp. Schatzlii 

COLÔMBIA; VENEZUELA, 

REPÚBLICA BOLIVIANA (Status VU) 

34 Melocactus smithii ---------------------- BRASIL–Roraima Amazônia; 

GUAYANA (Status LC)  

35 Melocactus stamineus ---------------------- ARUBA (Status EN) 

 

36 

Melocactus violaceus M. violaceus subsp. 

margaritaceus; 

M. violaceus subsp. ritteri 

M. violaceus subsp. violaceus 

BRASIL- Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe- Caatinga e 

Mata Atlântica (Status VU) 

 

37 

Melocactus zehntneri -------------------------- BRASIL- Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e 

Tocantins- Caatinga (Status LC) 

  

                   Das 37 espécies de Melocactus registrados atualmente em todo o mundo, 22 

espécies e 11 subespécies são nativas do Brasil, destas, 11 espécies e quatro subespécies são 

endêmicos da Bahia, local considerado como centro primário da diversidade de Melocactus 

no mundo segundo Colaço et al., 2006; Hughes (2009); Resende et al. (2010), ou seja, do total 

de espécies de Melocactus conhecidas mundialmente 29,72% são endêmicos dessa região 

(ZAPPI et al., 2014).  

 

                  Já em relação ao Brasil o Estado da Bahia concentra 52,38% da totalidade espécies 

de Melocactus endêmicos, sendo desta forma, a região nuclear destas espécies no país 

(COLAÇO et al., 2006; MACHADO, 2009; PAN, 2011). Essa afirmativa é prontamente 

corroborada pelo o gráfico apresentado da figura 1.15, que traz todos os Estados brasileiros de 
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ocorrência do gênero Melocactus spp. e os seus respectivos números de registro (ZAPPI et al., 

2014).     

 
FIGURA 1.15: Número de espécies de Melocactus registradas no Brasil, nos 13 estados da federação de 

ocorrência desse gênero (ZAPPI et al., 2014). 

 

                  Através do gráfico comprova-se a superioridade do Estado da Bahia sobre os 

demais estados de ocorrência do gênero Melocactus no Brasil, tendo em vista o amplo número 

de registro deste táxon nos estados que compõem o gráfico.  

 

                 Assim, os Melocactus ocorrem em quase todos os tipos de vegetação brasileiras 

com exceção do Pampa e do Pantanal. Já na Amazônia ocorrem três espécies, na Mata 

Atlântica duas espécies e três subespécies, no Cerrado seis espécies e três subespécie e na 

Caatinga ocorrem 19 espécie e nove subespécies (ZAPPI et al., 2014).        

                    

               As informações anteriores são devidamente sustentadas pelo mapa da figura 1.16 

abaixo, que destacado através de quadrados vermelhos as regiões brasileiras de ocorrência 

desse gênero.          
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FIGURA 1.16: Regiões fitogeográficas brasileira de ocorrência do gênero Melocactus (SPECIES LINK, 2014). 

 

                 De acordo com o mapa da figura 1.16 o gênero estudado se apresenta amplamente 

concentrado na região Nordeste do país, tendo representação em todos os estados do Nordeste 

brasileiro com exceção do Maranhão. Além do Nordeste, essa espécie ocorre na região 

Sudeste, nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espirito Santos. No centro-Oeste, 

ocorre no Distrito Federal, e na região Norte do país, ocorre no Estado de Roraima 

(OLIVEIRA, 2012; SPECIES LINK, 2014). 

 

                  Este gênero é conhecido popularmente por coroa-de-frade, cabeça-de-frade ou 

tamborete-de-sogra (O ESTADO VERDE, 2011). Estas denominações são advindas da 

presença do cefálio neste táxon, estrutura formada por tricomas lanosos e originada do 

meristema apical caulinar e apresenta cor com tons avermelhados, possui formato cilíndrico e 

se encontra localizado na parte superior da planta (ABREU, 2008). Desta forma, o nome 

vulgar neste gênero tem origem na analogia feita aos frades Franciscanos devido à tradicional 

cultural da tonsura, tradição que se caracteriza pelo corte dos cabelos com a raspagem 

somente do vértice da cabeça (CRUZ, 2011). Já a última denominação provém da pequena 

estatura e do formato deste gênero (O ESTADO VERDE, 2011). 

 

                  Os cactos do gênero Melocactus apresentam caule do tipo cladódio não ramificado 

com morfologia globulosa e constituído por várias costelas (de 9 a 19 inteiras) as quais são 

sequencialmente compostas por aréolas dotadas de 3 a 21 espinhos (ABREU, 2008; 
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MENEZES et al., 2013). Neste gênero a altura se modifica de acordo com a espécie, que na 

fase adulta a aparte vegetativa pode atingir até 48 cm de altura (ABREU, 2008; MENEZES et 

al, 2013).    

                                                                         

                  A característica fundamental das espécies do gênero Melocactus é a presença do 

cefálio terminal, órgão reprodutivo desse gênero, localizado na parte superior da planta e 

responsável pela brotação de flores e frutos neste gênero (ABREU, 2008; CRUZ, 2011). O 

seu surgimento é responsável pela divisão ontogenética deste gênero, que além da ação 

anterior é imprescindível para identificação da espécie (ABREU, 2008).   

                                   

                  Este órgão reprodutivo só surge nas coroas-de-frade por volta dos dez anos de 

idade, o seu aparecimento determina o fim do crescimento vegetativo em altura nos 

Melocactus e marca o início da fase reprodutiva (RIZZINI, 1982; TAYLOR, 1991; HOLLIS, 

1999; ABREU, 2008; HUGRES, 2009; CRUZ, 2011). 

 

                  Este grupo de pequenos cactos se diferencia dos demais gêneros de Cactáceas 

através de algumas particularidades como: presença do cefálio terminal, propagação em 

condições natural exclusivamente por semente, cladódio não segmentado, ausência de 

emissão de brotos e ramificações e por apresentar floração e frutificação de uma forma 

contínua no decorrer do ano com picos sazonais de produção (SANCHES et al., 2007; 

MACHADO, 2009; CRUZ, 2011; HUGRES et al., 2011; PAN, 2011).  

 

                  Nos Melocactus spp., as flores se desenvolvem totalmente dentro do cefálio, são 

hermafroditas, tubulares, com coloração ativa, diurnas e apresenta antese a partir do início da 

tarde e fecham suas pétalas ao anoitecer (COLAÇO et al., 2006; SANCHES et al., 2007; 

HOGHES, 2009). A síndrome de polinização neste gênero envolve variados agentes 

biológicos como: beija-flores, moscas, lepidópteros e lagartos (HOGHES, 2009; PAN, 2011). 

  

                  Os frutos deste gênero são do tipo baga, com formato cônico e dependendo da 

espécie pode ser branco, rosa ou vermelho, medindo em média 1,5 a 2 cm de altura por 6 mm 

de diâmetro na parte de maior circunferência (SILVA et al., 2005; ROMÃO et al., 2007). 

Suas sementes são fotoblásticas positivas de cor preta de formato ovoide a globuloso e cada 

fruto contendo em média de 8 a 40 sementes dependendo da espécie (ABREU, 2008; PAN, 

2011). Na figura 1.17 podem-se visualizar as imagens de frutos e sementes do M. violaceus e 

M. zehntneri.   
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FIGURA 1.17: Em A visualiza-se frutos dos Melocactus violaceus (branco) e Melocactus zehntneri (rosa) com 

destaque ao formato e a cor.  Em B tamanho médio dos frutos neste gênero. Em C fruto aberto com sementes.  

Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

                  Através da figura 1.17 é observado os frutos do Melocactus violaceus (cor branca) 

coletados no Povoado Aguilhadas em Pirambu (W: 36°50’35.3’’; S: 10°41’36.8’’, altitude: 86 

m), e frutos do Melocactus zehntneri (rosa) coletados nas cidades de Porto da Folha (W: 37º 

16’ 02 98’’; S: 9º 54’ 50 52’’- altitude 36 m) e em Gararu (W: 37º 07’ 29 81’’; S: 9º 55’ 28 

80’’- altitude 64 m),  com destaque na forma, quantidade de sementes e cor. Os frutos nesse 

gênero apresenta viviparidade, pois se desenvolvem totalmente dentro do cefálio e só são 

expelidos deste órgão quando estão totalmente maduros (COLAÇO et al., 2006; SANCHES et 

al., 2007; ABREU, 2008). Por meio das figuras 1.18 abaixo visualiza-se o cefálio dos  

Melocactus violaceus e Melocactus zehntneri brotando flores e frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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FIGURA 1.18 – Em A Melocactus violaceus Pfeiff., vegetal perene, pasmófito e heliófilo, encontrado no 

Povoado Aguilhadas no Município de Pirambu-SE, espécie incluída no anexo I do MMA (2008), com destaque 

ao cefálio com flores e aréolas caulinares estrutura presente apenas na família Cactácea. Em B Melocactus 

zehntneri vegetal saxícola coletado no município de Porto da Folha - SE, destacando-se o cefálio com frutos, 

assim como para o caule globular, costelados e não ramificado. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2013-2014. 

 

                   Por meio destas figuras visualizam-se as principais estruturas que caracterizam o 

gênero Melocactus como: presença do cefálio terminal, caule não segmentado e ausência de 

emissão de brotos e ramificações. Observa-se também a ocorrência de flores e frutos, sendo 

que os frutos estão sendo brotado do cefálio, fato que ocorre somente quando os mesmos 

estão amadurecidos (ROMÃO et al., 2007)  

 

                   A dispersão nos Melocactus ocorre médiante a ação mutualística dessas plantas 

com formigas, pássaros, lagartos frugívoros e macacos (ROMÃO et al., 2007; OLIVEIRA et 

al., 2007; HOGHES, 2009; PAN, 2011). Essa ação é fundamental para a propagação, 

evolução e manutenção natural dessas plantas no meio ambiente (HUGHES, 2009). Através 

da figura 1.19 observa-se um dos principais agentes de dispersão de sementes no gênero 

Melocactus spp. 
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FIGURA 1.19- Imagem do lagarto (Tropidurus cocorobensis) dispersante de sementes do gênero Melocactus. 

Fonte: Eronides S. Bravo Filho, 2013. 

 

                  Observa-se através da figura 1.19 o lagarto da espécie Tropidurus cocorobensis 

sobre Melocactus violaceus no povoado Aguilhadas, município Pirambu Sergipe, principais 

agentes de dispersão das sementes deste gênero (PAN, 2011). 
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CAPÍTULO 2 - DIVERSIDADE DE CABEÇA-DE-FRADE (Melocactus LINK & 

OTTO – CACTACEAE) E MAPEAMENTO DE SUA OCORRÊNCIA NO ESTADO 

DE SERGIPE      

  

RESUMO  

  

O gênero Melocactus pertence à família Cactaceae e integra a subfamília Cactoideae. É 

composto por 38 espécies que se encontram distribuídas no Nordeste do Brasil, na Amazônia 

e na América Central. O Estado de Sergipe possui ecossistema típico da ocorrência deste 

gênero, pois quase 50% da sua cobertura vegetação nativa é formada por Caatinga, vegetação 

onde ocorre o maior número de Melocactus no Brasil. Apesar da tipicidade climática e vegetal 

da ocorrência deste gênero em Sergipe, há pouco registro de espécies do gênero Melocactus. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi mapear as regiões fitogeográficas sergipanas de 

ocorrências deste gênero e identificar a diversidade das espécies de Melocactus que ocorrem 

no Estado. As informações foram levantadas através de dados de herbário e pesquisa de 

campos, onde foram coletadas as coordenadas geográficas, a altitude e espécies em fase 

reprodutiva contendo flor ou fruto para registro e identificação. Os espécimes foram 

fotografados no seu ambiente natural e em locais onde ocorriam interações etnobotânicas. A 

cartografia foi produzida no programa Paint-Microsoft Windows, a partir de um mapa do 

IBGE (2014). Através deste trabalho conseguiu-se mapear o domínio fitogeográfico de 

espécie no estado, identificou-se a ocorrência deste gênero em mais dez cidades do Estado, 

além de encontrar e registrar a ocorrência de quatro espécies de Melocactus (M. ernestii, M. 

violaceus, M. zehntneri e uma nova espécie M. sergipensis sp. nova).                               

 

 

Palavras-chave: Distribuição geográfica; espécies; Cactaceae. 
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ABSTRACT 

 

 The Melocactus genus belongs to the Cactaceae family and integrates Cactoideae subfamily. 

It consists of 38 species that are distributed in northeastern of Brazil, in the Amazon and 

Central America. The State of Sergipe has the typical ecosystem of the occurrence of this 

genus, because almost 50% of its native vegetation cover consists of Caatinga vegetation 

where the largest number of Melocactus occurs in Brazil. Despite the climate and plant 

typicality of the occurrence of this genus in Sergipe, there is little record of the genus 

Melocactus. Thus, the objective of this study was to map the Sergipe phytogeographic regions 

of occurrences of this sort and identify the diversity of species of Melocactus that occur in the 

state. Information were raised through herbarium data and research fields, which were 

collected geographic coordinates, altitude and the record of species in the reproductive phase 

containing flower or fruit for registration and identification. The specimens were 

photographed in their natural environment and in places where ethnobotanical interactions 

occurred. The cartography was produced in Paint-Microsoft Windows program, from a map 

of the IBGE (2014). Through this work it was able to map the fitogeographical domain of 

species in the state, it was identified the occurrence of this genus more ten cities of the State, 

besides find and record the occurrence of four species of Melocactus (M. ernestii, M. 

violaceus, M. zehntneri and a new species M. sergipensis sp. new).  

 

 

Keywords: Geographical Distribution; Species; Cactaceae.                  
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2.1 - INTRODUÇÃO  

 

                  O gênero Melocactus (LINK & OTTO) pertence à família Cactaceae e é composto 

por 38 espécies, possuindo como centro mundial de diversidade o Nordeste do Brasil. Sua 

distribuição é ampla, ocorrendo desde a América Central, Caribe, Andes, Amazônia e 

Nordeste do Brasil, com exceção do Maranhão (TAYLOR, 1991; NASSAR & RAMÍREZ, 

2004; COLAÇO et al., 2006; HUGHES, 2009; MACHADO, 2009; RESENDE et al., 2010; 

PAN, 2011; ZAPPI et al., 2014). 

 

                  No Brasil ocorrem 23 espécies e 11 subespécies endêmicas deste gênero, sendo 

desta forma, o país detentor do maior número de espécies nativas deste taxon no mundo, 

espécies que crescem em biomas e altitudes bastante diversificados, com maior ocorrência na 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (ZAPPI et al., 2014). 

  

                 Diante do alto grau de endemismo e da elevada taxa de degradação dos biomas de 

ocorrência destas espécies no Brasil, fazem-se necessários estudos mais aprofundados sobre a 

biologia reprodutiva e populacional deste gênero. Objetivando subsidiar a criação de políticas 

públicas de conservação deste gênero que, atualmente, possui nove espécies nativas incluídas 

na Lista das Espécies com Risco de Extinção do Livro Vermelho da Flora do Brasil, número 

que corresponde a 40,9% da biodiversidade nativa de Melocactus no país e 24,32% da 

diversidade mundial (LVFB, 2013).        

 

                  O Estado de Sergipe possui um ecossistema típico de ocorrência da família 

Cactaceae, visto que, apresenta clima semiárido e seco, com formação vegetal composta por 

dunas costeiras, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e áreas rochosas (SANTOS E ANDRADE, 

1998; SEMARH, 2012). Contudo, observa-se que vários municípios sergipanos que 

apresentam ecossistemas típicos de ocorrência do gênero Melocactus não possuem registros 

destas espécies no Herbário da Universidade Federal de Sergipe, nem em outros meios como 

o SPECIES LINK, Ministério do Meio Ambiente e na Lista de Espécie da Flora do Brasil. 

Atualmente, no Herbário ASE há registro de três espécies (Melocactus violaceus Pfeffer. 

subsp. margaritaceus N.P. Taylor, Melocactus Zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. e 

Melocactus ernestii Vaupel subsp. ernestii) distribuídas em oito municípios do Estado 

(SPECIES LINK, 2014). 
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                  Assim, os objetivos dessa pesquisa foram mapear as regiões fitogeográficas 

sergipanas de ocorrências deste gênero, ampliar a distribuição geográfica do grupo no Estado 

de Sergipe e identificar todas as espécies de Melocactus que ocorrem no estado, com fins de 

propiciar uma visão geral dos ecossistemas sergipanos de ocorrência deste recurso genético.             

 

2.2 - METODOLOGIA  

 

                  A pesquisa foi realizada em dezessete municípios do Estado de Sergipe no período 

de setembro de 2013 a junho de 2014. Exemplares das espécies de coroa-de-frade foram 

coletados com frutos maduros para obtenção de sementes que foram posteriormente utilizadas 

nos experimentos de germinação (Capítulo 4 desta dissertação) e indivíduos também em fase 

reprodutiva foram levados ao herbário ASE da UFS para identificação, catalogação e registro. 

O registro das coordenadas geográficas para montagem de um mapa da ocorrência deste 

gênero no Estado de Sergipe foi feito com um mini GPS modelo 65-Channel e marca 

NBA100.     

               

                  Os municípios pesquisados foram: Aracaju, Amparo de São Francisco, Barra dos 

Coqueiros, Canhoba, Pirambu, Gararu, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, 

Macambira, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Pacatuba, Porto da Folha, Poço Verde e 

Simão Dias. Essas localidades foram definidas através dos seguintes critérios: a) indicação 

dos comerciantes de Cactáceas nas feiras livre; b) indicação de pessoas da comunidade; c) por 

apresentar ecossistemas típicos da ocorrência das espécies estudadas; d) pelo fato de não 

haver registro de Melocactus spp. no Herbário ASE da UFS, na maioria desses municípios.   

 

                  Em relação às cidades de Canindé de São Francisco, Areia Branca, Poço Redondo, 

Santo Amaro das Brotas e Tobias Barreto, a pesquisa foi nos arquivos do Herbário da 

Universidade Federal de Sergipe (ASE), este procedimento foi suficiente para constatar as 

espécies que ocorrem naquelas localidades, com os respectivos registros das coordenadas 

geográficas e dos ecossistemas de ocorrência.     
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2.2.1 - Coleta e transporte do material botânico 

 

                  A coleta das espécies em fase reprodutiva contendo flor ou fruto ocorreu 

manualmente com auxílio de luvas de couro e espátula de ferro. Após a remoção, os 

espécimes foram colocados em sacos plásticos com a identificação da espécie.   

 

                   Para o transporte dos espécimes foi utilizado bandeja de plástico com capacidade 

para 15 L. Na bandeja as plantas foram separadas entre si por papelão para evitar o contato 

direto entre elas durante a viagem, evitando assim, prováveis danificações entre as mesmas. 

Cada espécie coletada foi previamente identificada com uma etiqueta contendo o número da 

coleta. A partir desta numeração foi montado um banco de dados num caderno de campo, 

contendo as seguintes informações: local da coleta, tipo de vegetação de ocorrência, tipo de 

solo, altura da planta, altitude, coordenadas geográficas e cor dos frutos e das flores.  

 

                  As plantas coletadas foram encaminhadas para a casa de vegetação da UFS, onde 

foram plantadas e acompanhadas durante um período de dois meses, neste intervalo de tempo, 

frutos maduros foram coletados para extração e beneficiamento das sementes que, 

posteriormente, foram armazenadas em refrigerador a temperatura de 5 ºC e depois utilizadas 

em experimento de germinação.  Após este procedimento, as plantas foram utilizadas na 

montagem das exsicatas e depositadas no Herbário (ASE) da UFS para identificação ou 

confirmação da identificada prévia e registro. Através da figura 2.1 pode-se visualizar cactos 

depositados na casa de vegetação da USF para coleta dos frutos e produção de exsicatas. 
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FIGURA 2.1: Cactos do gênero Melocactus (M. zehntneri e M violaceus subsp. margaritaceus) utilizados para 

coleta de sementes e posteriormente produção de exsicatas. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014.   

 

                   Frutos maduros foram coletados de forma manual e, durante a sua extração, foram 

armazenados em frascos plásticos etiquetados com o nome da espécie, local e data da coleta e 

posteriormente encaminhados ao Laboratório de Botânica da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), local onde foram submetidas ao processo de beneficiamento e armazenamento das 

sementes.    

 

                  Os espécimes foram fotografados no seu ambiente natural e em ambientes onde 

ocorriam interações etnobotânicas, objetivando documentar e comprovar essa interação nas 

localidades pesquisadoras. Foram coletadas as coordenadas geográficas e a altitude nos locais 

de ocorrência das espécies, para registro cartográfico dos locais de ocorrência deste gênero no 

Estado de Sergipe.       

 

                   Para a elaboração do registro cartográfico foi utilizado como base um mapa de 

Sergipe produzido pelo IBGE (2014), as alterações foram executadas através do programa de 

desenho Paint- do Microsoft Windows, versão 2007.    
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2.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

                  As coletas de campo realizadas no presente estudo para a ampliação da 

distribuição geográfica das espécies de Melocactus no Estado de Sergipe proporcionaram o 

descobrimento de uma nova espécie até então desconhecida para a ciência. Esta nova espécie 

de Melocactus foi encontrada no município de Simão Dias, no mês de junho do presente ano, 

e encontra-se em fase de descrição taxonômica, a qual está sendo realizada pelo Dr. Nigel 

Paul Taylor (Singapore Botanic Garden), especialista do gênero Melocactus. Em homenagem 

ao Estado de Sergipe, a nova espécie foi nomeada de Melocactus sergipensis sp. nov. e 

representa a única espécie endêmica do Estado. Porém, devido ao número extremamente 

reduzido de indivíduos na população tipo (< 150 indivíduos) e às condições de péssima 

conservação do ambiente (localidade tipo cercada de plantações de milho), a nova espécie 

encontra-se criticamente ameaçada de extinção e necessita de atenção urgente do poder 

público para garantir a sua conservação e evitar sua extinção. 

 

 Com a inclusão da nova espécie no herbário da Universidade Federal de Sergipe 

(ASE 31075 – E.S. Bravo Filho 15), o presente estudo conseguiu identificadas através da 

pesquisa de campo quatro espécies de Melocactus distribuídas em 18 cidades do estado, além 

de ratificar e corrigir algumas informações contidas no ASE, SPECIES LINK e na Lista de 

Espécie da Flora do Brasil.  

 

              Em relação às informações contidas na Lista de Espécies da Flora do Brasil que cita a 

ocorrência de três espécies de Melocactus (M. ernestii subsp. ernestii, M. violaceus subsp. 

margaritaceus, M. zehntneri), nesta pesquisa foi possível ratificar o quantitativo de espécies 

informado. Além de identificar mais uma espécies de Melocactus endêmica do Estado de 

Sergipe. Nesta pesquisa foi possível incluir mais dez cidades sergipanas no rol dos municípios 

dentre os que possuem o gênero Melocactus nos seus ecossistemas. Assim, podem-se 

visualizar os municípios sergipanos nos quais ocorre o gênero Melocactus através do mapa da 

figura 2.2 abaixo.  
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FIGURA 2.2: Mapa da ocorrência do gênero Melocactus no Estado de Sergipe, destacando através de cores 

diferentes as espécies que ocorrem em cada município. [Municípios em azul: M. ernestii subsp. ernestii; verde: 

M. violaceus subsp. margaritaceus; laranja: M. zehntneri e amarelo: M. sergipensis sp. nova (modificado- IBGE, 

2014)]. 

                 Observa-se através do mapa da figura 2.2 que da totalidade dos municípios de 

ocorrência desta espécie no Estado seis pertenciam à mesorregião do alto sertão (Canindé de 

São Francisco, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Gararu e Porto da 

Folha), uma ao leste do Estado (Pirambu), duas ao baixo São Francisco (Japoatã e Pacatuba), 

três à Grande Aracaju (Aracaju, Itaporanga D’ Ajuda e Santo Amaro das Brotas), três ao Sul 

do estado (Poço Verde, Simão Dias e Tobias Barreto) e três ao agreste (Areia Branca, 

Itabaiana e Macambira) (SEMARH, 2012).  

- M. ernestii            

- M. violaceus 

- M. zehntneri 

-M. sp. nova  

LEGENDA 
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                   Assim, como demostrado no mapa da figura 2.2, no Estado de Sergipe ocorrem 

quatro espécies de Melocactus distribuídas nas seguintes regiões fitogeográficas:  

 

Melocactus zehntneri  

                  O Melocactus zehntneri apresenta-se distribuído nas cidades de Canindé de São 

Francisco (S: 9º72’31 67’’; W: 37º96’76 94’’), Porto da Folha (S: 9º54’02 52’’; W: 37º16’02 

98’’), Gararu (S: 9º55’28 80’’; W: 37º07’29 81’’), Poço Redondo (S: 10º10’70 56’’; W: 

37º42’16 11’’), Poço Verde (S:10º52’45 84’’; W:38º01’25 98’’), Macambira (S: 10º41’06 

75’’; W: 37º35’27 40’’), Monte Alegre (S: 09°58’46,70’’W: 037°25’37,00’’) e Nossa 

Senhora da Glória (S: 10º09’76; W: 37º35’52 27’’), a maioria pertencente ao alto sertão 

sergipano com exceção da cidade Macambira que pertence ao agreste e Poço Verde que se 

encontra no Sul do Estado.  

                  O M. zehntneri é uma espécie que ocorre na Caatinga sobre afloramentos rochosos 

às margens de rios ou de riachos. Essa espécie se caracteriza por ser rupícola e terrícola Zappi 

et al., (2014), possuir frutos de forma cônica, de cor rosa com tons brandos na parte mais 

afunilada, medindo de 1,5 a 2,5 cm de comprimento por 7 mm de diâmetro e contém de 20 a 

45 sementes por fruto. A parte vegetativa é composta por um total de 9 a 10 costelas inteiras, 

as quais são sequenciadas por 8 a 9 aréolas e cada aréola possui de 9 a 10 espinhos ± 

curvilíneos com tamanho entre 2 a 3 cm de comprimento. Através da figura 2.3 abaixo, pode-

se visualizar a espécie supracitada.    

  

FIGURA 2.3: Imagem do Melocactus zehntneri em (A) espécie encontrada próxima às margens do Rio Jacoca 

afluente do Vaza-Barris (Cacheira de Macambira- S: 10º41’ 06 75’’; W: 37º35’27 40’’). Em (B) espécie 

encontrada às margens do Rio São Francisco no município de Gararu, no Povoado Jinipatuba distante 6 km da 

Sede do município (Fazenda Porto da Folha- S: 9º 55’28 80’’; W: 37º07’29 81’’). Foto: Eronides S. Bravo 

Filho, 2014 

A B 
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                   Em virtude da alta degradação da Caatinga no estado de Sergipe, causada, 

sobretudo pelo avanço de atividades agropastoris e para a produção de carvão SEMARH 

(2012), restam atualmente pequenas populações do Melocactus zehntneri isoladas em locais 

próximos à grutas, pés-de-morros e em algumas margens do Rio São Francisco e afluentes do 

Rio Vaza-Barris, como o Jacoca. Essas populações ainda remanescem em virtudes destas 

localidades serem impróprios para a introdução de atividades agropastoris. Assim, de acordo 

com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (2014) 

esta espécie encontra-se com status de pouco preocupante (LC), afirmativa que não se 

enquadra à realidade desta espécie no Estado de Sergipe, pois além de ter suas populações 

suprimidas pela ação da degradação da Caatinga é a espécie de Melocactus que ocorre em 

Sergipe mais utilizada na produção de doces e forragem de ruminantes como caprinos e 

ovinos no periodo de estiagem.  

 

Melocactus ernestii subsp. ernestii          

         

                  O Melocactus ernestii subsp. ernestii é  encontrado apenas no Sul do estado, no 

município de Tobias Barreto no Morro dos Macacos (S: 10º88’86 67’’; W: 37º98’09 44’’). 

Esta espécie não foi encontrada em outras localidades do estado, nem houve visita à 

localidade que consta nos arquivos do Herbário ASE, DA UFS. Desta forma, em relação a 

essa espécie esta pesquisa limitou-se às informações contidas no Herbário ASE, da UFS. 

Através da figura 2.4 abaixo pode-se visualizar a espécie mencionada.   

 

FIGURA 2.4: Imagem do Melocactus ernestii subsp. ernestii espécie encontrada nas município de Tobias 

Barreto e apresenta a menor distribuição no Estado. Foto: Marcos Vinícius Meiado, 2014. 
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                 O Melocactus ernestii ocorre na Caatinga em morros sobre afloramentos rochosos, 

produz frutos de forma cônica de cor rosa escuro. A parte vegetativa com o cefálio pode 

atingir até 45 com de altura por 30 cm de diâmetro e contém de 9 a 13 costelas inteiras. As 

aréolas contem de 8 a 14 espinhos com tamanho entre 4 a 10 cm de comprimento, sendo os 

maiores neste gênero.  

 

Melocactus violaceus subsp. margaritaceus 

                  O Melocactus violaceus subsp. margaritaceus apresenta-se distribuído no Leste de 

Sergipe no município de Pirambu (S: 10º41’36 8’’; W: 36º50’35 3’’), na região da grande 

Aracaju nas cidades de Aracaju (S: 11°04’35,10’’; W: 37°06’34,00’’), Itaporanga D’ Ajuda 

(S: 10º52’22 59’’; W: 37º20’55 29’’) e Santo Amaro das Brotas (S: 10º78’89; W: 37º05’44), 

no agreste em Itabaiana (S: 10º03’55 55’’; W: 37º40’94 44’’) e Areia Branca (S: 10º75’78’’; 

W: 37º31’53’’), no baixo São Francisco nas cidades de Japoatã (S: 10º26’50 33’’; W: 

36º49’41 64’’) e Pacatuba (S: 10º27’21 61’’; W: 36º37’56 33’’). O município de Pacatuba é 

atualmente o maior sítio de ocorrência da espécie M. violaceus em Sergipe e possui o 

ecossistema menos degradado e perturbado pela ação antrópica no Estado. 

                   Espécie terrícola que ocorre em restingas sobre areia branca, o M. violaceus 

produz frutos de forma cônica de cor branca medindo de 1 a 2 cm de comprimento por 70 mm 

de diâmetro e contém de 8 a 25 sementes por fruto. As sementes nesta espécie são 

minúsculas, apresentando diâmetro médio de 1 mm, de cor preta e com formato ovoide. A 

parte vegetativa pode atingir 25 cm de altura por 20 cm de diâmetro e é constituída por 10 a 

12 costelas inteiras, as quais são compostas de 11 a 15 aréolas e cada aréola possui de 8 a 9 

espinhos de cor cinza com tamanho entre 1,5 a 2 cm de comprimento. Caraterísticas que 

podem ser visualizadas através da figura 2.5 abaixo. 
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FIGURA 2.5: Imagem do M. violaceus subsp. margaritaceus retirada no povoado Mororó no Município de 

Pacatuba –SE. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014.   

 

                  O Melocactus violaceus era a única espécies de Cactácea que ocorre no estado de 

Sergipe listada como em risco de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente (2008), no 

Livro Vermelho da Flora do Brasil (2013), pela União Internacional para a Conservação da 

natureza e dos Recursos Naturais (2014) e pelo CNCFlora (2014). Com o descobrimento de 

Melocactus sergipensis, atualmente, existem duas espécies ameaçadas de extinção no Estado 

de Sergipe.                    

                   Apesar da crescente degradação da restinga vegetação de ocorrência do 

Melocactus violaceus subsp. margaritaceus no Estado de Sergipe, causada principalmente 

pela expansão imobiliária e pela extração de areia, fato que coloca esta vegetação na 

atualidade como a mais suprimida do país PAN (2011). Esta espécie encontra-se protegida 

pelas reservas florestais Parque Nacional Serra de Itabaiana e Reserva Biológica Santa Isabel 

em Pirambu, contudo observam-se extração extrativista e ilegal das mesmas. Desta forma, 

dentre todas as espécies de Melocactus que ocorre no Estado de Sergipe, esta se torna a menos 

ameaçada pelas ações antrópicas insustentáveis.  

                  O M. violaceus subsp. margaritaceus e o M. zehntneri são as espécies de cabeça-

de-frade que apresenta maior abrangência fitogeográfica no estado, pois juntas ocorrem em 

88,88% dos municípios sergipanas mapeadas por essa pesquisa.  
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Melocactus sergipensis sp. nov.  

 

                   O Melocactus sergipensis sp. nov. foi encontrada na região Sul do Estado, na 

cidade de Simão Dias, no Povoado Paracatu de Cima (S:10º46’16 00’’; W:37º53’43 90’’) em 

uma pequena mancha de Caatinga em meio a uma plantação de milho, única localidade de 

registro desta espécie na atualidade, cujas características são: ser rupícola, crescer em 

ambiente úmido, produzir frutos de forma cônica de cor rosa claro com tons branco na parte 

mais afunilada e com tamanho entre 1 a 1,5 cm de comprimento por 7 mm de diâmetro. Em 

seus frutos observou-se a ocorrência de 12 a 16 sementes por fruto. As sementes são pequenas 

e apresentam diâmetro médio de 1 mm, com cor preta de formato ovoide, suas flores 

apresentam um tom de rosa claro menos intenso entre as espécies que ocorrem no Estado. A 

parte aérea possui cor verde acinzentado e pode atingir com o cefálio até 14 cm de altura por 

14 cm de diâmetro sendo desta forma a menor espécie encontrada em Sergipe.  

                    Apesar da pequena estatura desta espécie, a parte vegetativa possui de 8 a 10 

costelas inteiras, as quais são compostas por 5 a 6 aréolas e cada aréola possui de 8 a 10 

espinhos retilíneos com tamanho entre 2 a 3,5 cm de comprimento. Através da figura 2.6 

pode-se visualizada as características mencionadas.                                                                             

   
FIGURA 2.6: Imagem do M. sergipensis sp. nov. encontrada na cidade de Simão Dias, Sergipe no Povoado 

Paracatu de Cima. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

                   Espécies que crescem sobre afloramento rochoso formando colônia, esta 

população encontra-se bastante isolada em uma mancha de Caatinga no alto de uma encosta 

cercada por plantação de milho, local fortemente suprimido pela atividade agrícola, restando 

apenas a vegetação nativa das localidades rochosas, visto ser imprópria para a introdução da 

atividade agrícola.    
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                   Não obstante as características que são peculiares a cada espécie citada como 

comprimento e quantidade de espinhos por aréolas, comprimento da parte aérea, bioma de 

ocorrência, cor e tamanho dos frutos, assim como número de sementes por fruto. Estas 

espécies apresentam característica que é comum à todas como por exemplo: antese no início 

da tarde, polinização por colibris, moscas e borboletas, dispersão das sementes por lagartos e 

formigas.  As espécies que ocorrem em Sergipe com suas respectivas localidades podem ser 

observadas na tabela 2.1 abaixo. 

 

TABELA 2.1: Relação das espécies de Melocactus que ocorre no Estado de Sergipe com as respectivas 

localidades de ocorrência. 

ESPÉCIE LOCALIDADE 

Melocactus ernestii subsp. ernestii  Tobias Barreto  

Melocactus sergipensis sp. nov. Simão Dias 

Melocactus zehntneri Macambira, Porto da Folha, Gararu, Canindé de 

São Francisco, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 

Senhora da Glória, Poço Redondo e Poço Verde.   

Melocactus violaceus subsp. margaritaceus  Aracaju, Areia Branca, Itabaiana, Itaporanga D’ 

Ajuda, Japoatã, Pacatuba, Pirambu, e Santo 

Amaro das Brotas. 

 

                Através dos resultados apresentados, pode-se comparar por meio da figura 2.7 

abaixo, as espécies de Melocactus que ocorrem mundialmente, no Brasil e no Estado de 

Sergipe. 
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                  Observa-se através da figura 2.7 que o Estado de Sergipe possui um total de quatro 

espécies do gênero Melocactus, número que corresponde, respectivamente a 10,52% e 

17,39% das diversidades mundial e brasileira. Em relação às subespécies não foram 

encontradas. Assim, dentre os treze estados de ocorrência deste gênero no Brasil, o estado de 

Sergipe é o quarto mais numeroso em diversidade de espécies de Melocactus juntamente com 

o Estado da Paraíba (ZAPPI et al., 2014).   

 

2.4 - CONCLUSÃO  

 

                   No Estado de Sergipe ocorre um total de quatro espécies do gênero Melocactus 

distribuídas em 18 municípios, número que coloca o estado acima da média nacional que é 3,3 

espécies por estado. Em relação às subespécies não foram encontradas nos municípios 

pesquisados. As espécies que ocorrem no bioma Caatinga encontram-se bastante degradadas e 

isoladas, fato que parece não evoluir mais, visto que, as áreas remanescentes de Caatinga não 

serem mais adequadas para a introdução da atividade de maior poder de degradação da 

vegetação no Estado que é a agropastoril.   
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FIGURA 2.7: Gráfico comparativo das espécies e subespécies de Melocactus que ocorrem em Sergipe, 

Brasil e mundialmente (MACHADO, 2009; PAN, 2011; ZAPI et al., 2014). 



CAPÍTULO 2 - DIVERSIDADE DE CABEÇA-DE-FRADE (Melocactus LINK & OTTO – CACTACEAE) E 

MAPEAMENTO DE SUA OCORRÊNCIA NO ESTADO DE SERGIPE ____________________________ 92 

 

                    Apesar de a restinga ser a vegetação brasileira mais ameaçada na atualidade, em 

Sergipe as espécies de Melocactus que ocorrem nesta vegetação encontram-se menos 

ameaçadas que as demais espécies que ocorrem no estado, pois crescem nas duas áreas de 

proteção ambiental do Estado a exemplo dos Melocactus violaceus subsp. margaritaceus, 

espécie que apresenta a maior distribuição fitogeográfica do estado e única espécie de 

Cactaceae que ocorre no estado de Sergipe considerada com em rico de extinção (VU) pelo 

Ministério do Meio Ambiente, antes do descobrimento de Melocactus sergipensis sp. nov., 

que se encontra criticamente ameaçada de extinção (CR).  

  

                    Em relação ao mapeamento dos municípios de ocorrência do gênero Melocactus 

no estado a pesquisa foi bastante exitosa, uma vez que, foi possível incluir mais dez 

municípios sergipanos no mapa de ocorrência deste gênero, foi encontrado mais uma espécie 

de Melocactus ainda desconhecida pela ciência e foi possível demostrar o domínio 

fitogeográfico de cada espécie, a saber o M. violaceus subsp. margaritaceus no litoral do 

estado, o M. zehntneri no alto sertão de Sergipe e M. sergipensis sp. nov. juntamente com M. 

ernestii subsp. ernestii, no sul do estado.   
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO ETNOBOTÂNICO DAS CACTÁCEAS EM SERGIPE  

  

RESUMO     

 

As Cactáceas são encontradas em uma diversidade muito grande de clima e solo. 

Botanicamente encontram-se distribuída em 100 gêneros e 1500 espécies, estão subdivididas 

em quatro Subfamílias que são: Maihuenoideae, Pereskeoideae, Opuntioideae e Cactoideae e 

integra o segundo grupo botânico mais numeroso da região neotropical. No Estado de Sergipe 

ocorre 11 gêneros e 22 espécies. Essa família encontra-se entre as plantas que apresentam 

uma das maiores variedades de usos, e esses podem ser desde ornamentação, misticismo, 

medicinal, alimentação, produção de produtos até como fonte de inspiração para a produção 

de poemas e canções. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento das 

interações etnobotânico das Cactáceas no estado de Sergipe, visando conhecer a importância 

destas plantas para a cultura e o desenvolvimento econômico-cultural do Estado. Os dados 

etnobotânicos foram adquiridos através de pesquisa semiestruturada com aplicação de 

questionário padronizado a 36 moradores das localidades pesquisadas. Além dos dados 

etnobotânicos foi pesquisado o perfil socioeconômico dos entrevistados, a idade e tempo 

médio em que residiam na localidade. Foram identificados nove espécies de cactos utilizadas 

em interações etnobotânica, as quais foram agrupadas em quatro categorias de usos: 

medicinal; alimentação humana e animal; construção e fabricação de objetos; ornamental e 

misticismo.        

                

 

Palavras-chave: Cactos, usos, cultura. 
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ABSTRACT 

 

The Cacti are found in a great diversity of climate and soil. Botanically they are distributed in 

100 genera and 1500 species, they are subdivided into four Subfamilies that are: 

Maihuenoideae, Pereskeoideae, Opuntioideae and Cactoideae and integrates the second most 

numerous group of botanical Neotropics. In the State of Sergipe 11 genera and 22 species 

occur. This family is among the plants that have one of the widest ranges of uses, they can be 

used from ornamental mysticism, medicinal, food, production of products even as inspiration 

for the production of poems and songs. Thus, the objective of this study was to survey the 

ethnobotanist interactions of the Cactaceae in the state of Sergipe, aiming to know the 

importance of these plants to the culture and the economic – cultural development of the 

State. The ethnobotanical data were obtained through semi-structured survey with a 

standardized questionnaire to residents of 36 localities surveyed. Besides the ethnobotanical 

data was researched the socioeconomic profile of respondents, age and average time lived in 

the locality. Nine species of cacti were identified, they were grouped into four categories of 

uses: medical; food and feed; Construction and manufacture of objects; ornamental and 

mysticism.  

                

 

Keywords: Cacti, uses, culture. 



CAPÍTULO 3 - ESTUDO ETNOBOTÂNICO DAS CACTÁCEAS EM SERGIPE _____________________98 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 

                 Todo processo de evolução humana está estruturado na relação indissociável entre 

o homem e o meio ambiente, relação em que o homem extraia da natureza os recursos 

necessários para saciar suas necessidades alimentar, medicinal, para a fabricação de produtos, 

ornamentação, construção de instrumentos, abrigos e para expressar a sua cultura. As plantas 

estão entre os recursos naturais mais explorados para estas finalidades e essa interação, na 

atualidade, é conhecida come etnobotânica (ALBUQUERQUE, 2002; ANDRADE, 2008). 

 

                   As Cactáceas fazem parte do grupo botânico das plantas Angiospermas, 

representa o segundo grupo mais numeroso da região neotropical e são encontradas em uma 

diversidade muito grande de climas, solos e ecossistemas (BRITO et al., 2007; CRUZ, 2011). 

São botanicamente distribuídas em 100 gêneros e 1500 espécies aproximadamente de acordo 

com Machado (2009) e subdividida em quatro Subfamílias que são: Maihuenoideae, 

Pereskeoideae, Opuntioideae e Cactoideae (REIS, 2009; CRUZ, 2011; VERNA; 2011; PÁEZ 

et al., 2012, SANTOS et al., 2013). O Brasil é considerado o terceiro centro mundial de 

diversidade de Cactáceas, local que possui registro de 39 gêneros e 258 espécies (TAYLOR et 

al., 2014).                

 

                 Essa família de plantas se encontra entre os vegetais mais utilizados pelo homem 

em vários usos, principalmente nas regiões mais castigadas pela seca no Brasil (LUCENA et 

al., 2012). Como mencionado anteriormente, essas plantas podem ser encontradas em uma 

diversidade muito grande ecossistemas, com maior ocorrência na Caatinga, Mata Atlântica, 

Cerrado, Campos rupestres e Restingas (CRUZ et al., 1997; ANDERSON, 2001; ABREU, 

2008; ARRUDA, 2010).  

 

                 As Cactáceas estão estreitamente ligadas à cultura do povo brasileiro e essa relação 

se apresenta explicitada através de canções, como o “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga, 

“Flor de Mandacaru” de Chico Cessar e pela banda sergipana “Cabeça de Frade”, cujo nome é 

oriundo da Cactácea do gênero Melocactus spp., vegetal típico do Nordeste do Brasil. Na 

literatura, as Cactáceas são fonte de inspiração para a criação de cordéis, poemas como “O 

Cacto” de Manoel Bandeira e destaque nos romances “Vidas Secas” de Graciliano Ramos e 

“A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta” de Ariano Suassuna.  
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                  Além das utilidades anteriormente mencionadas, as Cactáceas são utilizadas no 

Nordeste brasileiro como bioindicadoras de chuvas, no misticismo, na ornamentação de 

residências, praças e jardins, na produção de objetos como telhados verdes, na produção 

artesanal de canos para cachimbos, portas, janelas, caibros e ripas, como enchimento para 

almofadas e cangalhas. Também são utilizados na produção de cosméticos, tintas e alimentos 

como bolos e doces. Como forragem tem sido um dos alimentos mais utilizados e 

responsáveis pela redução na mortandade dos ruminantes no período de estiagem no Nordeste 

do Brasil (CHIACCHIO et al., 2006; AGRA et al., 2007; ANDRADE, 2008; 

ALBUQUERQUE et al., 2010; MAGALHÃES et al., 2010; LUCENA et al., 2012; SANTOS 

et al., 2013; PORTAL et al., 2014). 

           

                  Apesar dos benefícios oriundos das Cactáceas, observa-se uma grande deficiência 

de trabalhos voltados para o estudo etnobotânico deste recurso genético no Estado de Sergipe, 

local onde ocorrem três subfamílias Cactaceae dentre quatro existentes e um total de 11 

gêneros e 21 espécies, a exceção é a subfamília Maihuenoideae a mais rudimentar deste grupo 

de plantas que só ocorre na região dos Andes do Chile e Argentina (VERNA, 2011; ZAPPI et 

al., 2014). 

 

                 Desta forma, o objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento das interações 

etnobotânicas das Cactáceas no Estado de Sergipe, visando conhecer a importância destas 

plantas para a cultura e o desenvolvimento econômico-cultural do Estado.  

    

3.2 - METODOLOGIA  

 

                 O estudo foi desenvolvido entre os meses de setembro de 2013 a junho de 2014, 

nos Municípios sergipanos de Aracaju, Aquidabã, Gararu, Itaporanga D’ Ajuda, Japoatã, 

Macambira, Pacatuba, Pirambu, Porto da Folha e Simão Dias. Essas localidades foram 

escolhidas pela ocorrência de cactos do gênero Melocactus, com exceção de Aquidabã, pois é 

a única cidade dentre as pesquisadas, que não foi encontrado espécies do gênero Melocactus. 

Contudo foi inclusa pelo fato de os Melocactus e outros cactos serem utilizados com muita 

frequência. 

 

                  Os dados etnobotânicos foram obtidos através de entrevista semiestruturada com 

aplicação de questionário padronizado a 36 moradores das dez localidades estudadas, as quais 

ocorreram com a seguinte frequência: cinco em Aracaju, cinco em Aquidabã, seis em Gararu, 
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uma em Itaporanga D’ Ajuda, uma em Japoatã, duas em Macambira, quatro em Pacatuba, 

cinco em Pirambu, quatro em Porto da Folha e três em Simão Dias. Os entrevistados foram 

escolhidos por apresentar algum tipo de relação etnobotânica com as Cactaceae, interação 

essa visualizada através do uso ornamental e comercialização de cactos, ou por indicações 

feitas por populares de pessoas que utilizam cactos em alguma atividade. 

 

                 Esta etapa da pesquisa objetivou conhecer as aplicações e usos que essas 

comunidades fazem das Cactáceas, principalmente do gênero Melocactus. Além das 

informações sobre as Cactáceas procurou-se conhecer o perfil socioeconômico dos 

entrevistados como: grau de instrução, fonte de renda, renda média familiar, tempo em que 

residem na localidade e idade do entrevistado. Os dados obtidos através dos depoimentos 

foram anotados no questionário e em um caderno de campo para, serem tabulados e 

analisados. 

 

                 Em relação às Cactáceas investigaram-se os usos e saberes populares vinculados às 

espécies que ocorrem no estado. As informações foram obtidas através das seguintes 

indagações: quantos tipos de espécies ocorrem na região; quais as principais utilidades dessas 

plantas na região; quais são utilizadas na medicina tradicional; quais enfermidades são 

combatidas por meio dessas espécies; quais são usadas na culinária; quais espécies são 

utilizadas na fabricação de produtos e quais produtos são confeccionados, quais espécies são 

utilizadas na ornamentação, no misticismo, na produção de alimento para animais ruminantes 

e na construção de objetos. Além disso, os entrevistados foram arguídos sobre a existência de 

cultivo das Cactáceas para serem utilizadas nas finalidades citadas.     

 

                  Para facilitar a análise do estudo, os cactos foram organizados de acordo com o 

tipo de uso, resultando nas seguintes categorias de usos: medicinal, alimentação humana e 

animal, construção e fabricação de objetos, ornamental e misticismo.  

 

3.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 - Aspecto socioeconômico dos entrevistados 

 

                  Nas cidades estudadas as informações foram obtidas através de entrevista 

semiestruturada a agricultores ativos e aposentadas (55,55%), seguido de donas de casa 

(25%), comerciantes de cactos e outras plantas (8,33%), pecuaristas (8,33%) e funcionários 
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públicos (5,55%). A renda predominante dos entrevistados é equivalente a um salário mínimo 

e é oriunda principalmente da aposentadoria (40%), autônomo (50%) (pecuarista, comerciante 

e diaristas) e 10% do setor público (funcionário público e bolsa família). Em relação à 

escolaridade contatou-se que 41,66% dos entrevistados possuíam o ensino fundamental menor 

incompleto, 47,22% possuíam o 2º grau incompleto, 8,33% não eram alfabetizados e 2,77% 

possuíam formação superior. 

 

                Em relação ao tempo em que cada entrevistado residia na localidade constatou-se 

que a maioria deles nasceu e cresceu na localidade estudada. A idade média dos entrevistados 

foi de 45 anos, sendo o mais jovem com 20 anos e o mais velho com 82 anos.  

 

3.3.2 - Interações etnobotânicas das Cactáceas 

 

                  Foi identificada a utilidade de nove espécies de Cactáceas em Sergipe com a 

finalidade etnobotânica, sendo elas Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) Berger (palma miúda), 

Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru (mandacaru), Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor (cabeça-de-frade), 

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck (palma doce), Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw., 

Pilosocereus catingicola (Guerke) Byles & G. D. Rowley subsp. salvadorensis (Werderm.) 

Zappi (facheiro), Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G. D. Rowley subsp. 

gounellei (xique-xique) e Tacinga inamoena (K. Schum.) N. P. Taylor e Stuppy (quipá) 

pertencentes a quatro gêneros distintos.  

 

                   Andrade (2008), ao realizar levantamento etnobotânica das Cactáceas em cinco 

municípios do semiárido baiano, registrou a utilização de dez espécies, sendo que destas, seis 

coincidem com as utilizadas no Estado de Sergipe. Já Lucena et al., (2012) realizaram 

levantamento nas comunidades de Besouro, Barroquinha e Lagoas todas no Estado da 

Paraíba, e nestas registaram os usos de seis e cinco espécies de Cactáceas respectivamente, 

sendo que todas foram também mencionadas em Sergipe.                           

 

                 No Estado de Sergipe o mais versátil em usos e citações foi o gênero Melocactus, 

mais conhecido na localidade como cabeça-de-frade, aleija-cavalo e coroinha, o qual foi 

citado em cinco tipos de usos distintos. O C. jamacaru (mandacaru), juntamente com o P. 

catingicola subsp. salvadorensis (facheiro), N. cochenillifera (palma) e P. gaounellei subsp. 

gounellei (xique-xique, mais conhecido na região como alastrado) tiveram cada um três 
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citações de usos diferentes. A espécie O. dillenii (palma santa), juntamente com a T. 

inamoena (quipá), tiveram cada, duas citação de usos. Esses resultados não coincidem com 

aqueles encontrados por Andrade (2008) e Lucena et al., (2012), pois nestes estudos as 

espécimes que apresentaram maior citações de usos foram O. fícus-indica (9) e C. jamacaru 

respectivamente (6). Tais resultados demonstram a expressividade e a importância das 

espécies de cabeça-de-frade para as diversas comunidades estudadas no Estado de Sergipe e 

subsidiam as estratégias para conservação do gênero Melocactus na região.    

   

                    Diante destas informações, as espécies foram agrupadas em quatro categorias de 

usos as quais se encontram mencionadas abaixo.   

  

  

Uso medicinal  

 

                  Foram mencionados 11 problemas de saúde, tratável com quatro espécies de 

Cactáceas, o cacto cabeça-de-frade (M. zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus), a 

palma forrageira (N. cochenillifera) e o mandacaru (C. jamacaru subsp. jamacaru) e a espécie 

mais citada foi o cacto cabeça-de-frade que teve sete citações de usos no combate a 

enfermidades distintas, enquanto as outras duas espécies tiveram apenas duas citações de usos 

cada. Dados convergentes com os resultados apresentados por Roque et al., (2010) em relação 

a dominância de usos medicinal do cacto cabeça-de-frade.  

 

                    Andrade et al., (2006), ao realizarem estudo sobre utilização medicinal de 

Cactáceas por sertanejos baianos, mencionaram 21 problemas de saúde tratáveis com cactos, 

número que supera em quase  50% dos identificados no estado de Sergipe, sendo coincidentes 

cinco problemas como: gripe, dor de barriga, problemas nos rins, doenças do tempo e 

ressecamento intestinal.  

   

                  A utilização do cladódio do cacto cabeça-de-frade foi mencionada a nas cidades de 

Porto da Folha, Gararu (M. zehntneri) e Pirambu (M. violaceus subsp. margaritaceus) na 

preparação de um suco que é utilizado para combater o diabetes, o colesterol e as 

hemorroidas. Foi citada também a utilização de um caldo extraído a partir do caule desta 

espécie imerso em água. Essa substância era utilizada para ajudar no funcionamento dos rins, 

melhorar a digestibilidade, evitar o derrame cerebral e a epilepsia. A aplicação medicinal mais 

mencionada destas espécies foi o preparo de um expectorante conhecido como “lambedor”, 

utilizado para combater gripes e tosses.  Essa planta encontra-se também entre as espécies de 
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cactos mais citadas por Andrade et al., (2006) e Lucena et al., (2012) e  em usos na medicina 

tradicional.   

 

                  Na cidade de Pirambu, no povoado Aguilhadas, a Senhora M.C. afirmou que 

utiliza esta planta para combater vermes intestinais de seus familiares e que para facilitar a 

ingestão deste medicamento prepara um doce de cabeça-de-frade (M. violaceus subsp. 

margaritaceus) e serve aos familiares que o ingere sem perceber que é um medicamento.  

   

                 A palma forrageira foi citada em Aquidabã como excelente medicamento para 

combater disenteria e dor de barriga, utilidade mencionada também citada por Andrade et al., 

(2006). Este medicamento é preparado através da coleta das raquetes mais jovens da planta, 

esta tem suas aréolas removidas. Após esse procedimento, a palma é cortada em tiras e, 

posteriormente, colocada na água por uns 30 minutos. Em seguida, o caldo é coado e 

acrescentado um pouco de açúcar para ser ingerido. Além desta utilidade, a palma foi citada 

no mesmo município para combater problemas do coração e sua administração é feita através 

do preparo de um xarope ou chá. 

  

                  As citações de usos medicinais da palma forrageira em Sergipe limitam-se apenas 

à utilização do cladódio e da mucilagem para combater dois problemas de saúde. Enquanto 

Andrade et al., (2006) citaram o cladódio, a raiz, a mucilagem e os espinhos, que são 

administrados na forma de banho, chá e associado a alimentação, no combate a oito 

problemas.    

   

                  O senhor J.E. de 54 anos, morador da cidade de Aquidabã informou que o chá do 

caule do mandacaru é um medicamento muito eficiente no combate e alívio ao cálculo renal e 

problemas relacionados à próstata. Andrade et al., (2006) e Lucena et al., (2012) citaram sete 

e oito aplicações de usos medicinal para essa espécie respectivamente, os quais são 

preparados tanto pelo caule assim como pela raiz.     

               

Alimentação humana e animal 

 

                 Na alimentação humana foram citadas cinco espécies de cactos que são 

consumidos tanto in natura como utilizados na preparação de alimentos diversos, sendo a 

\produção de doces e consumo de frutos a forma de consumo mais citada. As espécies 

utilizadas nesta categoria de usos foram: cabeça-de-frade (M. zehntneri e M. violaceus subsp. 
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margaritaceus), mandacaru (C. jamacaru subsp. jamacaru), palma forrageira (N. 

cochenillifera) e quipá (T. inamoena).  

 

                   O cacto cabeça-de-frade (M. zehntneri) foi citado como ingrediente na preparação 

do doce de cabeça-de-frade que é um dos pratos típicos do sertão sergipano, cuja receita é 

oriunda do cangaço e uma das principais atrações culinárias da cidade de Poço Redondo, em 

Sergipe. Além desta utilidade, a espécie M. violaceus subsp. margaritaceus (cabeça-de-frade) 

foi citada na cidade de Aquidabã pelo Senhor J.E. como ingrediente no preparo do cozido de 

bacalhau, principalmente durante a semana santa. A utilização na produção de doce de 

cabeça-de-frade é confirmada por vários estudos etnobotânicos entre eles citam-se 

(ANDRDE, 2008; CRUZ, 20011; LUCENA et al., 2012).     

  

                 A palma forrageira foi mencionada como matéria-prima no preparo do bolo de 

palma e de saladas, já o mandacaru e o quipá foram citados na cidade de Gararu pelo 

consumo dos seus frutos in natura quando maduros.       

 

                 Em relação à utilização de cactos na alimentação de animais foram mencionados 

seis espécies, a palma forrageira, mandacaru, facheiro, xique-xique, quipá e cabeça-de-frade, 

sendo a palma forrageira a mais utilizada no Estado de Sergipe, inclusive com produção 

comercial. A segunda mais utilizada foi o mandacaru só que, em relação a esta espécie, não 

foi observado tão pouco citado produção para abastecer este consumo, principalmente no 

período de estiagem. As espécies facheiro, xique-xique, quipá e cabeça-de-frade (M. 

zehntneri) tem seu uso restrito aos períodos de seca extremada, principalmente na alimentação 

de pequenos ruminantes, como caprinos e ovinos, contudo, no município de Pacatuba, o cacto 

cabeça-de-frade (M. violaceus subsp. margaritaceus) foi mencionado sua utilização o ano 

inteiro como ração para porcos.  

 

                   Lucena et al., (2012), em estudo sobre o conhecimento das Cactáceas em 

comunidades rurais no sertão da Paraíba, identificaram a utilização de quatro espécies de 

cactos (mandacaru, cabeça-de-frade, facheiro, xique-xique e palma forrageira) na alimentação 

animal, todas utilizadas também no Estado de Sergipe.     

 

                   Araújo et al., (2010), ao realizar levantamento etnobotânica sobre as espécies da 

Caatinga que eram mais utilizadas na alimentação de rebanhos no Município de São João do 

Cariri – PB, constatoram a utilização de 16 espécies, sendo que quatro dessas pertencem à 



CAPÍTULO 3 - ESTUDO ETNOBOTÂNICO DAS CACTÁCEAS EM SERGIPE _____________________105 

 

 

família Cactáceas de todas as espécies mencionadas e as mais citadas foram: 1º P. gounellei, 

2º T. palmadora, 3º C. jamacaru e 15º Melocactus sp.. Essa avaliação corrobora, 

parcialmente, com esta pesquisa, pois, com exceção da T. palmadora, todas as outras espécies 

são utilizas em Sergipe. Há discordância também na ordem de utilização e na quantidade de 

espécies utilizadas, visto que no Estado de Sergipe são utilizadas seis espécies e a mais 

utilizada e a palma forrageira. 

                

Construção e fabricação de objetos 

 

                   Na construção e fabricação de objetos foram citados seis espécies de cactos: o C. 

jamacaru subsp. jamacaru (mandacaru), P. catingicola subsp. salvadorensis (facheiro), P. 

gounellei subsp. gounellei (xique-xique), N. cochenillifera (palma forrageira), O. dillenii 

(palma santa) e o M. zehntneri (cabeça-de-frade). Nesta categoria de uso a construção de 

cerca viva foi a atividade que agregou o maior número de espécies e foi observado em vários 

municípios do estado. Esta prática construtiva foi notada em seis municípios sergipano, os 

quais são citadas a seguir com as respectivas espécies utilizadas. Em Maruim e Porto da Folha 

(mandacaru – C. jamacaru subsp. jamacaru), em Barra dos Caqueiros (palma santa – O. 

dillenii), em Pirambu e Itaporanga D’ Ajuda (palma forrageira – N. cochenillifera) e em 

Gararu observou-se a maior variedade de espécies, com utilização do mandacaru (C. 

jamacaru subsp. jamacaru), xique-xique (P. gounellei subsp. gounellei) e do facheiro (P. 

catingicola subsp. salvadorensis).  

               

                       Através da figura 3.1 abaixo é possível visualizar a utilização das Cactáceas das 

espécies Cereus jamacaru e Nopalea cochenillifera na construção de cerca viva. 

 
FIGURA 3.1: Em A cerca viva construída no município de Maruim- SE construída com o mandacaru [Cereus 

jamacaru DC. subsp. jamacaru]; em B cerca viva no município de Itaporanga D’ Ajuda construída com a palma 

forrageira [Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck]. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014.  

A B 
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                   Levantamento etnobotânico realizado por Lucena et al., (2012) nas comunidades 

rurais de Barroquinha e Besouro,  na Paraíba e por Andrade (2008) nos municípios baiano de 

Santaluz, São Domingos e Valente, identificaram apenas a utilização da espécies C.  

jamacaru (mandacaru) na produção de cerca viva.  

 

                   Outra aplicação bastante citada foi à utilização do cacto facheiro (P. catingicola 

subsp. salvadorensis) na produção de ripas e tábuas para a feitura de telhados e utensílios com 

portas e janelas, principalmente nas cidades de Porto da Folha e Gararu, resultados 

convergentes com Andrade (2008). Além destas utilizações, o cefálio do M. zehntneri 

(cabeça-de-frade) foi mencionado como matéria prima para a produção de enchimento para 

cangalhas, instrumento utilizado no transporte de carga em mulas e jumentos no sertão de 

Sergipe, aplicações também citados por Andrade (2008) para os municípios baianos.  

 

Ornamentação e misticismo 

 

                    A ornamentação foi a atividades mais citada e que agregou o maior número de 

Cactáceas no estado, foram mencionadas sete espécies pertencentes às subfamílias 

Opuntioideae e Cactoideae e a quatro gêneros distintos. Desta forma, foi identificada a 

utilização de Cactáceas na ornamentação de praças, jardins e residências, em toda área de 

abrangência da pesquisa. Aracaju foi a cidade onde se observou a maior frequência de usos 

para essa finalidade. As espécies utilizadas foram: Brasiliopuntia brasiliensis – palma miúda -  

M. zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus – cabeça-de-frade (ornamentação de 

residências e jardins), C. jamacaru subsp. jamacaru – mandacaru e P. gounellei subsp. 

gounellei – xique-xique (ornamentação de jardins), N. cochenillifera – palma forrageira e O. 

dillenii (ornamentação de praças e jardins).   

 

                  É possível observar a utilização ornamenta do mandacaru (C. jamacaru) e palma 

miúda (B. brasiliensis) através da figura 3.2 abaixo. 
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FIGURA 3.2: Imagem de cactos mandacaru (Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru) sendo usados na 

ornamentação de praça (Tobias Barreto - SE) e a palma miúda [Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) Berger] em 

residência (Aquidabã – SE) respectivamente. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

  

 

                 No misticismo foi citada e observada à utilização de três espécies: o cacto cabeça-

de-frade, o mandacaru e a palma miúda. Destes, o mais citado e que teve maior número de 

aplicações místicas foi o cabeça-de-frade, pois foi mencionado como “amuleto da sorte” e 

importante para evitar o “mal olhado”, conforme indicado no estudo de Lucena et al., (2012). 

Para o mandacaru foi citada a utilização do seu cladódio como defumador, para evitar doenças 

do ar, e o surgimento de suas flores foi citado como indício de aproximação de chuvas, como 

visto no estudo de Lucena et al., (2012). Já a palma miúda foi mencionada como importante 

para evitar o mal olhado.        

      

                 Através da tabela 3.1 abaixo é possível visualizar resumidamente as interações 

etnobotânicas das Cactaceae no Estado de Sergipe identificadas por meio desta pesquisa. 

 

TABELA 3.1: Tabela contendo nome científico, nome vulgar, categorias de usos e utilidades das Cactáceas 

citadas pelos populares nos municípios pesquisadas no Estado de Sergipe. 

 

NOME CIENTÍFICO 

 

NOME VULVAR 

 

CATEGORIA 

DE USO 

 

UTILIZADE 

Brasiliopuntia brasiliensis Palma miúda Misticismo Mal olhado 

Ornamentação Residências e jardins 

  

 

Cereus jamacaru 

 

 

Mandacaru 

Alimento Fruto                                           

Bioindicador  Flores  

Construção Cerca viva 

Forragem Alimentação de ruminantes  

 

Medicinal 

Combate e alívio de cálculo 

renal e problemas relacionados 

à próstata. 

Misticismo Combate a doenças do ar.  

Ornamental Jardins  
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Melocactus zehntneri e 

Melocactus violaceus 

subsp. margaritaceus  

 

 

 

Cabeça-de-frade 

Alimento Doces e cozido de bacalhau  

Forragem Alimentação de caprinos 

ovinos e suínos  

Medicinal Combater o derrame, epilepsia.  

diabetes, colesterol, 

hemorroidas, vermes 

intestinais, melhora o 

funcionamento dos rins e da 

digestibilidade.  

Místico Utilizado como amuleto da 

sorte e para evitar e mal 

olhado. 

Ornamentação  Residências e jardins 

Objeto Enchimento para cangalhas  

 

 

Nopalea cochenillifera 

 

 

Palma forrageira  

Alimento Bolos e saladas 

Construção Cerca viva  

Forragem Alimentação de ruminantes  

Ornamentação  Praças e jardins  

  

Opuntia dillenii 

 

Palma Santa 

Construção  Cerca viva 

Ornamentação  Praças e jardins 

 Pilosocereus catingicola 

subsp. salvadorensis 

Facheiro Construção Cerca viva, ripas para telhados, 

tabuas para feitura de janelas e 

portas.  

Forragem  Alimentação de ruminantes  

 

Pilosocereus gounellei 

subsp. gounellei 

 

Xique-xique 

  

Construção Cerca viva 

Forragem Alimentação de ruminantes 

Ornamentação  Jardins 

Tacinga inamoena Quipá Alimento Fruto 

Forragem  Alimentação de ruminantes 

  

 

3.4 - CONCLUSÃO 

 

                 No Estado de Sergipe, as Cactáceas têm exercido uma importância singular na 

cultura local, tendo vista os vários usos desse grupo de plantas, como ornamental, na medicina 

popular, no misticismo, na culinária local, na produção de forragem para ruminantes 

principalmente no período de estiagem, como bioindicador da chuva, na construção de cercas 

viva e na produção de ripas e caibros.   

 

                 Interações etnobotânica foram observadas em toda a área pesquisada, algumas tem 

sido uma importante fonte complementar da renda familiar para alguns grupos de 

comerciantes de plantas ornamentais e de pequenos agricultores que cultivam a palma 

forrageira para comercializá-las no período de estiagem ou para alimentar seus rebanhos. 
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Além dessas aplicações, alguns cactos são utilizados na culinária do Estado, principalmente 

na cidade de Poço Redondo, onde o doce de cabeça-de-frade é uma das atrações turística da 

gastronomia local.  

 

                 Desta forma, observa-se que, no Estado de Sergipe, as Cactáceas encontram-se 

amplamente utilizadas em uma grande variedade de usos, e esses se dão principalmente pela 

influência na cultura e economia local. Deste modo, precisa-se produzir estudos mais 

aprofundados sobres esta temática, com o propósito de promover à preservação das 

Cactáceas, assim como registrar os conhecimentos vinculados a esse grupo de plantas, sob 

pena de parte desse conhecimento ser perdido com tempo.   
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CAPÍTULO 4 - GERMINAÇÃO DE SEMENTES E TESTE DE SUBSTRATOS COM 

CABEÇAS-DE-FRADE (Melocactus zehntneri e M. violaceus) 

 

RESUMO  

 

O gênero Melocactus apresenta-se amplamente distribuído desde a América Central, Caribe, 

Andes e Brasil e é composto por 38 espécies que tem como centro mundial de diversidade o 

Nordeste do Brasil. Diferentemente da maioria das Cactaceae que se propagam 

vegetativamente, esse gênero só se propaga por semente e de cada 10.000 sementes que 

germinam naturalmente apenas uma plântula consegue chegar à fase reprodutiva, evento que 

ocorre após dez anos de vida da planta. Além dessa limitação propagativa os Melocactus spp. 

são amplamente utilizados como ornamental, medicinal, produção de alimento, objetos e de 

cosméticos. No entanto, as espécies são removidas diretamente da natureza sem que haja 

produção comercial para abastecer esses usos, além desse fator reducional, os ecossistemas de 

ocorrência das Cactáceas encontram-se cada vez mais fragmentados para a introdução de 

atividade agropastoril, imobiliária e produção de carvão. Desta forma, os objetivos desta 

pesquisa foram comparar a germinação das sementes dos Melocactus zehntneri e M. 

violaceus, testar substratos e comparar a germinabilidade de sementes embebidas/desidratadas 

e não embebidas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro 

repetições de 25 sementes.  A avaliação do experimento ocorreu durante 90 dias, sendo que 

durante os primeiros 21 dias a avaliação foi diária, depois seguiu semanalmente. Foram 

avaliados a Frequência Relativa da Germinação, o Tempo Médio de Germinação, o Índice de 

Velocidade de Germinação, Comprimento da Parte Aérea, Diâmetro da plântula e o 

Comprimento da Radícula. Assim, foi observado que a espécie M. violaceus apresentou maior 

índice de germinação que a espécie M. zehntneri, as sementes que foram submetidas ao ciclo 

de embebidas/desidratadas e não embebidas, não apresentaram diferença significativa na 

germinação e o substrato que apresentou os melhores resultados para os M. zehntneri e M. 

violaceus foi o S2 (50% areia lavada + 50% terra vegetal) e S1 (100% areia lavada)  

respectivamente.  

     

Palavras-chave: Cactos; experimento; propagação. 
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ABSTRACT 

 

 The Melocactus genre presents widely distributed from Central America, the Caribbean, the 

Andes and Brazil and consists of 38 species whose global center of diversity is in northeaster 

of Brazil . Unlike most Cactaceae that propagate vegetatively, this genre only spreads by seed 

and 10,000 seeds that germinate naturally only one seedling can reach the reproductive phase, 

an event that occurs after ten years of plant life. Besides this propagative limitation the 

Melocactus spp. are widely used as ornamental, medicinal, food production, objects and 

cosmetics. However, species are removed directly from nature without commercial 

production to supply these uses, beyond this reductive factor, the ecosystems of occurrence of 

cacti are increasingly fragmented for the introduction of agro-pastoral activity, real estate and 

coal production . Therefore, the objectives of this research were to compare the germination 

of Melocactus zehntneri and M. violaceus, test substrates and compare the germination of 

soaked/dehydrated and not soaked seeds. The experimental design was completely 

randomized with four replicates of 25 seeds. The evaluation of the experiment was 90 days, 

and during the first 21 days the assessment was daily, then weekly followed. The Relative 

Frequency of germination, the mean germination time, the Index Germination Speed, length 

Air Part, seedling diameter and the length of the Radicle were evaluated. Thus, it was 

observed that M. violaceus species showed higher germination rate that than species M. 

zehntneri, the seeds that were submitted to the soaked / dehydrated and not soaked cycle 

showed no significant difference in germination and the substrate that showed the best results 

for the M. and M. violaceus was zehntneri S2 (50% + 50% washed sand topsoil) and S1 

(100% sand washed) respectively.  

     

Keywords: Cacti; experiment; propagation. 
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4.1 - INTRODUÇÃO 

 

                   O gênero Melocactus (LINK & OTTO - Cactaceae) é composto por 38 espécies 

que se encontram distribuídas desde a América Central, Caribe, Andes, Nordeste do Brasil e 

Amazônia. A vegetação de maior ocorrência destas espécies é a Caatinga, característica que 

coloca o Brasil como centro mundial de diversidade deste gênero, visto esta vegetação ser 

endêmica do Brasil (TAYLOR, 1991; COLAÇO et al., 2006; HUGHES, 2009; MACHADO, 

2009; RESENDE et al., 2010; PAN, 2011; ZAPPI et al., 2014). 

 

                   Este gênero de pequenos cactos diferencia-se dos demais por apresentar algumas 

particularidades como: propagação exclusiva por sementes, ausência de emissão de brotos e 

ramificações e presença do cefálio terminal, órgão reprodutivo que surge a partir de uma 

década de existência da planta, com o surgimento desta estrutura cessa-se o crescimento 

vegetativo em altura neste gênero (ABREU, 2008; HUGHES, 2009; CRUZ, 2011).  

 

                   Diferentemente das demais espécies de cactos que se propagam vegetativamente 

com muita facilidade, os Melocactus só se propagam por sementes e esse tipo de propagação 

em muitas espécies de cactos tem apresentado um índice muito baixo de sobrevivência das 

plântulas na sua fase inicial de desenvolvimento, visto que de cada 10.000 sementes que 

germinam naturalmente apenas uma plântula consegue chegar à fase adulta (CALHEIROS, 

2011; FREIRE, 2013). 

                 

                   Além do baixo índice de sobrevivência observado na sua fase inicial, os 

Melocactus estão entre as espécies de cactos mais utilizadas para uma diversidade muito 

grande de usos e esses podem ser: ornamental, místico, produção de produtos, produção de 

objetos, fabricação de remédios caseiros, como ingrediente para a produção de alimentos e 

como forragem para os animais ruminantes (AGRA et al., 2007; ANDRADE, 2008; 

LUCENA et al., 2012; SANTOS et al., 2013; SILVA et al., 2013). Apesar destas utilizações 

não se observa cultivo comercial deste gênero para abastecer estes usos e as espécies são 

removidas inteiras do seu habitar natural, evento responsável pela redução drástica tanto nas 

populações de Melocactus, quanto dos lagartos frugívoros que têm os frutos destas espécies 

como base de sua alimentação (BRITO et al., 2007; ROMÃO, 2007; HOGHES, 2009; PAN, 

2011). 
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                  Além da extração insustentável mencionada anteriormente, as espécies do gênero 

Melocactus são vitimadas pela redução massiva dos ecossistemas de sua ocorrência, salvo 

aqueles que se encontram em reservas ambientais, e essa redução ocorre, principalmente, pela 

introdução de atividades agropastoris, imobiliária, queimadas e produção de carvão (PAN, 

2011; SEMARH, 2012; FAPESP, 2013; LVFB, 2013). 

 

                     Diante da limitação propagativa, do amplo uso, crescimento lento e redução dos 

habitats de ocorrência destas espécies, fazem-se necessário a adoção de técnicas que 

viabilizem um maior índice de sobrevivência das plântulas de Melocactus na sua fase inicial 

de desenvolvimento, alternativas como cultura de tecido in vitro ou propagação através de 

cultivos sustentáveis apresentam-se como uma ferramenta adequada para a manutenção e 

redução das pressões sobre as populações em seu ambiente natural ou como alternativa para a 

produção comercial (RESENDE et al., 2010; PAN, 2011).   

 

                  Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram: 

 Testar a germinação das sementes dos M. violaceus subsp. margaritaceus e M. 

zehntneri; 

 Comparar o potencial germinativo das sementes que foram embebidas/desidratadas e 

não embebidas nas duas espécies estudadas;  

 Avaliar o substrato mais adequado para o desenvolvimento das plântulas. 

 

4.2 - METODOLOGIA  

 

                 O experimento foi conduzido no Laboratório de Botânica da Universidade Federal 

de Sergipe, durante o período de três meses, com início em março de 2014 e com término em 

junho de 2014. Foram utilizadas sementes dos cactos de duas espécies do gênero Melocactus 

(as espécies M. zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus), as duas nativas do estado, 

sendo a espécie M. violaceus subsp. margaritaceus é a única Cactácea que ocorre em Sergipe 

listada como em risco de extinção pelo o MMA (2008) e LFVB (2013).  

 

                  Neste ensaio, foram testados os seguintes fatores: comparação da porcentagem de 

germinação e desenvolvimento das plântulas dos M. violaceus subsp. margaritaceus e M. 

zehntneri em cinco substratos diferentes e comparação da germinabilidade entre sementes 

embebidas/desidratada e não embebidas, das duas espécies estudadas.  
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4.2.1 - Beneficiamento das sementes (despolpa, remoção da mucilagem e lavagem) 

 

                  Os frutos maduros utilizados no experimento de germinação dos Melocactus 

zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus foram coletados nos municípios de Porto da 

Folha (W: 37º 16’ 02 98’’; S: 9º 54’ 50 52’’- Altitude 36 m), Gararu (W: 37º 07’ 29 81’’; S: 

9º 55’ 28 80’’), Pacatuba (W: 36º 37’ 56 33’’; S: 10º 27’ 21 61’’- Altitude 19 m) e Pirambu 

(W: 36º 50’ 35 3’’; S: 10º 41’ 36 8’’- Altitude 86 m). Durante a coleta foram armazenados e 

transportados em tubos plásticos devidamente identificados e encaminhados para o 

Laboratório de Botânica do DBI/UFS, local onde as sementes foram removidas dos frutos.  

 

                  Após a despolpa, as sementes foram colocadas em uma proveta, contendo 100 mL 

água retirada diretamente da torneira e adicionados quatro gotas de detergente neutro. Em 

seguida, esta solução contendo as sementes foi mantida sobre agitação durante 2 min, 

procedimento utilizado para facilitar a remoção da mucilagem presente no pericarpo do fruto. 

 

                  O procedimento de lavagem das sementes ocorreu com o auxílio de uma peneira 

pequena, uma pipeta e uma espátula. Foram aplicados jatos de água com a pipeta 

cuidadosamente até que todo o detergente fosse removido. Após esse procedimento, as 

sementes foram mantidas na peneira durante 20 min para possibilitar a remoção do excesso de 

água. Procedimento que pode ser observado pela figura 4.1 abaixo. 

 

FIGURA 4.1: Processo de remoção e lavagem das sementes dos Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor (cabeça-de-frade) para a remoção da 

mucilagem. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 
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4.2.2 - Secagem e armazenamento das sementes 

 

                  Após retirada e lavagem, as sementes passaram pelo processo de secagem, 

procedimento que ocorreu com as sementes na sombra durante dois dias dentro de uma placa 

de Petri aberta e forrada com uma folha de papel toalha. Para o armazenamento foram 

utilizados frascos de vidro recoberto com folha de papel alumínio. Através da figura 4.2 

abaixo é possível visualizar este procedimento.     

 
FIGURA 4.2: Processo de secagem e armazenamento das sementes dos Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor (cabeça-de-frade). Foto: Eronides S. 

Bravo Filho, 2014. 

 

  

                   Para evitar o contato das sementes com a umidade externa durante o período de 

armazenamento, os frascos foram vedados com filme plástico e tampados. Após esse 

procedimento, as sementes foram mantidas na geladeira com temperatura média de 5°C, 

durante 15 dias.  

   

4.2.3 – Comparação dos substratos 

 

                  O teste de substratos, objetivando obter o substrato mais adequado para o 

desenvolvimento das plântulas, pois o substrato exerce influência direta no desenvolvimento 

da radícula, no percentual de sobrevivência e na condição nutricional das plântulas (LONE et 

al., 2007;RESENDE et al., 2010). Desta forma, foram utilizados cinco tipos de substratos com 

as seguintes composições: S1: 100% de areia lavada e fina; S2: 50% de areia lavada e fina 

com 50% de terra vegetal especial/vasos e xaxins; S3: 75% de areia lavada e fina com 25% de 

terra vegetal especial/vasos e xaxins; S4: 100% terra vegetal especial/vasos e xaxins e S5: 

25% areia lavada e fina com 75% de terra vegetal especial/vasos e xaxins.        
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4.2.4 – Embebição/desidratação das sementes 

 

                   Metade das sementes utilizadas no desenvolvimento do experimento das duas 

espécies estudadas foram submetidas ao processo de embebição por um período de tempo de 

6 horas no escuro, antes da montagem do experimento. Este intervalo de tempo foi 

selecionado, pois, de acordo com RITO et al. (2009), representa um dos melhores tempos para 

que a maioria das sementes de cactos atinja o máximo de absorção de água antes do início da 

germinação.  

 

                    Esse procedimento ocorreu no escuro para evitar que as sementes embebidas 

iniciassem seu processo de germinação antes de serem inoculadas, pois os principais fatores 

abióticos relevantes para desencadear a germinação nas sementes de cactos são: combinação 

da embebição + exposição à luz + temperatura adequada (ABREU, 2008; CRUZ, 2011).  

 

                  Esse processo objetivou avaliar possíveis alterações na velocidade de germinação, 

quantidade de germinação e desenvolvimento das plântulas obtidas por sementes que foram 

submetidas aos tratamentos de embebição (hidratação/desidratação) e não embebição.  

 

                 Após a embebição as sementes foram envoltas em papel toalha e postas em um 

envelope fechado para evitar que algumas sementes fossem extraviadas, em seguida foram 

submetidas ao processo de secagem (desidratação), fato que ocorreu na casa de vegetação, na 

sombra por um período de 24 h com temperatura de 30 ± 5°C. As sementes foram pesadas em 

balança analítica antes e depois da embebição e após a secagem (desidratação). 

 

4.2.5 - Delineamento do experimento 

 

                 Para o experimento de germinação foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado com quatro repetições por substrato testado e em cada repetição 

foram semeadas 25 sementes. Já para o teste de substrato e embebição/desidratação dos M. 

zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus, o esquema fatorial foi 5 x 2 ( teste de 

substrato X sementes embebidas/desidratadas e não embebidas). O experimento foi avaliado 

diariamente por 21 dias após a semeadura e foi considerada germinada a semente que 

apresentou sinais de protrusões da radícula e/ou da parte aérea. A tabela 4.1 abaixo traz 
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detalhadamente o esquema fatorial utilizado no experimento, assim como, cada componente 

que forma os tratamentos. 

 
TABELA 4.1: Esquema fatorial do experimento composto por dez tratamentos combinados entre dois tipos de 

embebição e cinco tipos de substratos diferentes.  

Esquema fatorial do experimento 

Número de 

tratamentos 

TRATAMENTOS Notação Tratamentos 

Embebição Substrato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

E0 

E1 

E0 

E1 

E0 

E1 

E0 

E1 

E0 

E1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

S3 

S4 

S4 

S5 

S5 

E0+S1 

E1+S1 

E0+S2 

E1+S2 

E0+S3 

E1+S3 

E0+S4 

E1+S4 

E0+S5 

E1+S5 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 
 

 

                   O experimento foi composto por dez tratamentos conforme a tabela 4.1 e 

convencionados da seguinte forma: T1 = E0 + S1 (sementes não embebidas semeadas em 

100% de areia lavada); T2 = E1 + S1 (sementes embebidas/desidratadas semeadas em 100% 

areia lavada e fina); T3 = E0 + S2 (sementes não embebidas semeadas em substrato composto 

por 50% areia lavada e fina + 50% de terra vegetal especial/vasos e xaxins); T4 = E1 + S2 

(sementes embebidas/desidratadas semeadas em substrato composto por 50% de areia lavada 

e fina + 50% de terra vegetal especial/vasos e xaxins); T5 = E0 + S3 (sementes não 

embebidas semeadas em substrato composto por 75% de areia lavada e fina + 25% de terra 

vegetal especial/vasos e xaxins); T6 = E1 + S3 (sementes embebidas/desidratadas semeadas 

em substrato composto por 75% de areia lavada e fina + 25% de terra vegetal especial/vasos e 

xaxins); T7 = E0 + S4 (sementes não embebidas semeadas em 100% terra vegetal e fina); T8 

= E1 + S4 (sementes embebidas/desidratadas semeadas em 100% de terra vegetal 

especial/vasos e xaxins); T9 = E0 + S5 (sementes não embebidas semeadas em substrato 

composto por 25% de areia lavada e fina + 75% de terra vegetal especial/vasos e xaxins); T10 

= E1 + S5 (sementes embebidas/desidratadas em substrato composto por 25% de areia lavada 

e fina + 75% de terra vegetal especial/vasos e xaxins).      
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4.2.6 - Semeadura e condição do experimento 

 

                  As sementes foram semeadas em potes de polipropileno transparente com 

capacidade para 200 g. Em cada pote foram colocados 100 g de substrato conforme o 

tratamento indicado e, em seguida, foi adicionado a cada unidade de tratamento 30 mL de 

água retirada diretamente da torneira e semeadas 25 sementes. Após a semeadura, os potes 

foram tampados e mantidos fechados durante todo período de observação do experimento, 

sendo abertos diariamente nos primeiros 21 dias para contagem das sementes germinadas, 

posteriormente, foram abertos semanalmente para contagem das sementes germinadas e 

adição de água até a conclusão do experimento.  

 

                     O experimento após a montagem, foi colocado para germinar no Laboratório de 

Botânica do Departamento de Biologia da UFS sob temperatura média de 25 ± 3°C, com luz 

constataste, sob intensidade luminosa de 45 μmol m
-2

 s
-1

, fornecida por lâmpadas 

fluorescentes de 40 W. Através da figura 4.3 se pode visualizar as etapas do experimento de 

germinação.  

 

  

FIGURA 4.3: Na figura A substratos utilizados no experimento de germinação; B sementes semeadas e postas 

para germinar no Laboratório de Botânica da UFS; C sementes germinadas após oito dias do início do 

experimento; D sementes germinadas aos 90 dias. Foto: Eronides S. Bravo Filho, 2014. 

 

A B 

C D 
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4.2.7 - Análise do experimento 

 

 

                  O experimento foi avaliado diariamente durante 21 dias. A avaliação consistiu 

principalmente na contagem diária das sementes germinadas, após esse período a avaliação 

ocorreu semanalmente até completar 90 dias após início do experimento. Os fatores avaliados 

ao final do experimento foram: Frequência Relativa da Germinação (%), teste de 

Sobrevivência (%), Tempo Médio de Germinação (TMG), Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG). Foram avaliados também a média do comprimento da parte aérea (CPA), 

a média do diâmetro da parte aérea (DA) e comprimento médio da radícula (CR) por 

tratamento, valores fundamentais para a definição do substrato mais adequado para o 

desenvolvimento das plântulas. Os instrumentos utilizados para retirar as medidas da parte 

aérea, raiz e diâmetro forma régua milimetrada e paquímetro manual.           

 

      A comparação das médias foi feita através do Teste de Tukey a 5% de 

significância, o Tempo Médio de Germinação foi calculado pela fórmula de Labouriau 

(1983), o Índice de Velocidade de Germinação foi calculado de acordo com a Fórmula de 

Maguire (1962).  

 

4.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.3.1 - Comparação germinativa dos Melocactus zehntneri e M. violaceus subsp. 

margaritaceus 

 

                   Os resultados obtidos através da avaliação da Frequência Relativa da Germinação 

(%) nas duas espécies demostram uma diferença significativa tanto no tempo de germinação, 

assim como na quantidade de sementes germinadas, foi comum entre as duas espécies um 

pico germinativo no início da segunda semana até o décimo primeiro dia (LONE et al., 2007). 

Fato observado através dos dados demostrado pelos gráficos da figura 4.4 abaixo. 
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FIGURA 4.4: Frequência Relativa da Germinação dos Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. (A) e 

Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor (B) no intervalo de 21 dias em cinco tratamentos 

distintos de substratos sendo T1 e T2 (areia lavada), T3 e T4 (50% areia lavada + 50% de terra vegetal), T5 e T6 

(75% areia lavada + 25% terra vegetal), T7 e T8 (100% terra vegetal) e T9 e T10 (25% areia lavada + 75% terra 

vegetal).     

 

  

                   Por meio da análise da Figura 4.4 que traz a avalição diária da germinação na 

espécie M. zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus durante 21 dais, pode ser observado 

que as duas espécies apresentam um pico germinativo que teve início no sexto dia em M. 
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zehntneri e seguiu até o oitavo dia. Já no M. violaceus subsp. margaritaceus esse pico teve 

início no sexto dia e seguiu até o décimo primeiro dia.  

 

                  Em estudo sobre produção de mudas de mandacaru, Correia et al., (2012) 

afirmaram que as sementes de mandacaru apresentam um pico germinativo que tem início a 

partir do 6º dia da semeadura e segue até o 21º dia. Essa afirmativa ratifica os resultados 

obtidos por esta pesquisa, pois, assim como o mandacaru, as duas espécies de Melocactus 

estudadas apresentam um pico germinativo a partir do 6º dia. Contudo em um menor intervalo 

de tempo.  

           

                Cruz (2011), em estudo de longevidade e germinação em sementes de Melocactus, 

Souza et al., (2012) em produção de mudas de coroa-de-frade (Melocactus oreas Miq.) e 

Abreu (2008) ao estudar a germinação e morfo-anatomia do desenvolvimento em Melocactus 

ernestii e M. paucispinus, concluíram haver um pico germinativo nas espécies que estudaram 

entre a 1ª e 2ª semanas, confirmando assim os mesmos resultados apresentado por esta 

pesquisa.     

   

                   A germinação das sementes de M. zehntneri teve início a partir do terceiro dia de 

inoculação e após o pico germinativo houve uma redução brusca da germinação que foi 

cessada a partir do décimo quinto dia, este resultado é corroborativo com os obtidos por 

Lucena (2012). Assim, observa-se que a germinação no M. zehntneri ocorreu no intervalo de 

doze dias. Após este intervalo praticamente não sucede mais nenhuma germinação. Esta 

espécie apresentou um baixo índice germinativo, pois das 1.000 sementes inoculadas apenas 

67 germinaram o que corresponde a 6,7% de germinação, resultado semelhante com a mesma 

espécie foram obtidos por Coelho et al., (2009) em estudo sobre obtenção de cactos da 

Caatinga com potencial ornamental in vitro. 

 

                  Cruz (2011), ao estudar a germinação do M. ernestii armazenadas por diferentes 

períodos em recipientes na presença e ausência de sílica, apresentou resultados semelhantes 

em relação ao início, pico e intervalo de germinação com a espécie M. zehntneri. Contudo, em 

relação à quantidade de sementes germinadas foi demostrado que o M. ernestii supera o M. 

zehntneri em aproximadamente 80%.        

 

                  Já nas sementes de M. violaceus subsp. margaritaceus a germinação teve início no 

sexto dia, e coincide com o pico germinativo. Após o que, houve uma estabilidade no número 
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de sementes germinadas. Esta espécie apresentou um alto índice germinativo se comparado 

com a anterior, pois dentre as 1.000 sementes inoculadas germinaram, 528 número que 

corresponde a 52,8% de germinação. Assim, a diferença germinativa entre as duas espécies 

neste experimento foi de 46,1%, demostrando uma maior eficiência germinativa do M. 

violaceus subsp. margaritaceus sobre o M. zehntneri, para as condições testadas neste 

experimento. 

 

4.3.2 - Teste de Sobrevivência (TS) 

 

  

                   Em relação à sobrevivência, a espécie M. zehntneri apresentou um índice muito 

baixo de mortalidade, pois das plântulas que germinaram apenas uma não sobreviveu, desta 

forma, esta espécie apresentou um índice de sobrevivência de 98,5%.  Já a espécie M. 

violaceus subsp. margaritaceus exibiu um maior índice de mortalidade das plântulas, pois não 

sobreviveram 32 plântulas, assim, o índice de sobrevivência foi de 93,93%. 

 

                      Através do gráfico da figura 4.5 abaixo pode-se comparar a germinação das 

duas espécie no decorrer de 14 semanas (90 dias).   

FIGURA 4.5: Gráfico comparativo da germinação dos Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. 

Taylor  e Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb.  por semana no intervalo de 90 dias.   

                   Observa-se através da figura 4.5 a quantidade de sementes germinadas por semana 

no decorrer de 90 dias, esse demostrando um maior índice de germinação do M. violaceus 
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subsp. margaritaceus sobre o M. zehntiner, superioridade que ocorreu em todo o período de 

análise do experimento, com exceção da primeira semana, pois não ocorreu germinação na 

espécie M. violaceus subsp. margaritaceus. 

                  Não foi observada diferença significativa no percentual de sobrevivência das 

plântulas originadas das sementes embebidas e não embebidas por meio desta pesquisa. 

Resultados similares foram encontrados por Rito et al., (2009) com sementes de mandacaru.  

 

4.3.3 - Tempo Médio de Germinação (TMG) 

                 A média geral do Tempo Médio de Germinação nas duas espécies foi calculada 

pela da fórmula de Labouriau (1983), os dados utilizados para os cálculos são oriundos da 

análise diária da germinação no intervalo de 21. Os resultados demostraram que a espécie M. 

zehntneri apresentou um tempo médio de germinação de 2,2 dias, número inferior ao da 

espécie M. violaceus subsp. margaritaceus que teve como TMG 4,43 dias, valor maior que o 

dobro da outra espécie estudada.  

                 Na tabela 4.2 abaixo são apresentados os resultados do Tempo Médio de 

Germinação nas duas espécies estudadas durante o período de 21 dias.            

TABELA 4.2: Comparação do Tempo Médio de Germinação dos Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 

Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor  por substratos. Análise diário 

durante 21 dias.  Tratamentos: S1(100% areia lavada), S2 (50% areia lavada + 50% terra vegetal), S3 (75% areia 

lavada + 25% terra vegetal), S4 (100% terra vegetal) e S5 (25% areia lavada + 75% terra vegetal).     

Obs.: letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as médias pelo teste de 

Tukey. 

    

                   Os resultados demonstram que não houve diferença significativa no Tempo 

Médio de Germinação nas duas espécies estudadas, nos diferentes tipos de substratos. 

Contudo, observa-se que no substrato S1 (100% areia lavada) as duas espécies germinaram 

em menor intervalo de tempo. Os maiores valores foram observados nos tratamentos S3, S4 e 

S5, sendo que na espécie M. zehntneri o S3 (75% areia lavada + 25% terra vegetal) foi o de 

Tempo Médio de Germinação 

M. zehntneri M. violaceus  subsp. margaritaceus 

Tratamentos Médias signif. Tratamento Média Signif. 

S1 

S2 

S3* 

S4 

S5 

1,65 a 

1,95 a 

2,10 a* 

2,00 a 

2,00 a 

S1 

S2 

S3 

S4* 

S5 

2,06 a 

2,13 a 

2,27 a 

2,42 a* 

2,30 a 



 
  

CAPÍTULO 4 - GERMINAÇÃO DE SEMENTES E TESTE DE SUBSTRATOS COM CABEÇAS-DE-FRADE 

(Melocactus zehntneri e Melocactus violaceus) ________________________________________________ 128 
 

 

maior valor, já na espécie M. violaceus subsp. margaritaceus o maior obtido foi no S4 (100% 

terra vegetal). 

4.3.4 - Índice de Velocidade de germinação (IVG) 

                   Em relação ao IVG os resultados obtidos pela fórmula de Maguire (1962) 

demonstrou uma diferença significativa entre as duas espécies durante o período de 21 dias de 

observação. Fato observado através do gráfico da figura 4.6 abaixo.       

 
FIGURA 4.6: Comparação por tratamento do IVG nos Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. e 

Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. Taylor  no período de 21 dias, sendo os tratamentos de 

número ímpares composto de sementes não embebidas e os de número pares composto por sementes 

embebidas/desidratadas. 

 

                  As maiores médias para o Índice de Velocidade de Germinação obtidas para a 

espécie M. zehntneri ocorreu nos tratamentos T5 e T3, sementes não embebidas. Já na espécie 

M. violaceus subsp. margaritaceus os tratamentos com maiores médias foram os T9, T6, T2 e 

T1, sendo T9 e T1 formados por sementes embebidas/desidratada e os tratamentos T6 e T2  

por sementes não embebidas. As maiores diferenças entre as duas espécies ocorreu nos 

tratamentos T6 (19,13) e T9 (19,43) e as menores diferenças ocorreu nos tratamentos T3 

(9,18) e T8 (10,63).  

                   Através da figura 4.7 abaixo se tem a comparação do Índice de Velocidade de 

Germinação das sementes dos M. violaceus subsp. margaritaceus e M. zehntneri, observação 

que ocorreu  semanalmente até a conclusão do experimento. 

TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

M. zehntneri 5 4,5 6 2 6,12 1,5 3 2,58 2 3,33

M. violacues 19,9 20,37 15,18 14,78 17,52 20,63 15,1 13,21 21,43 14,93
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FIGURA 4.7: Gráfico comparativo do Índice de Velocidade de Germinação semanalmente no intervalo de 90 

dias, onde a alinha azul representa o Melocactus violaceus e a vermelha representa o M. zehntneri. 

 

                   Pela análise gráfica da figura 4.7 que traz os resultados semanais do IVG, fica 

evidente que a espécie M. zehntneri apresentou um menor índice de velocidade de germinação 

durante todas as semanas avaliadas com exceção da primeira que não ocorreu germinação na 

espécie M. violaceus subsp. margaritaceus e da décima segunda na qual o valor do IVG na 

espécie M. zehntneri foi maior. No cume germinativo obtiveram-se as maiores diferenças nos 

valores do IVG nas duas espécies, essa diferença chegou a 77,32% da espécie M. violaceus 

subsp. margaritaceus em relação ao M. zehntneri.   

 

                 Através da tabela 4.3 foi feito uma síntese comparativa dos resultados obtidos por 

meio dos indicadores utilizados na análise experimental.   

TABELA 4.3: Quadro resumo da comparação da germinação dos Melocactus zehntneri e Melocactus violaceus 

no intervalo de 90 dias. 

Variáveis M. zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

INÍCIO DA GERMINAÇÃO 3º dia 6º dia 

INTERVALO DA 

GERMINAÇÃO  
3º ao 15º dia 6º dia até um fim da análise 

TOTAL DE SEMENTES 

GERMINADAS 
67 (6,7%) 528 (52,8%) 

SOBREVIVÊNCIA (%) 66 (98,5%) 496 (93,93%) 

MORTANDADE (%) 1 (1,5%) 32 (6,07%) 

TEMPO MÉDIO DE 

GERMINAÇÃO (21 dias) 
2,2 dias 4,43 dias  

ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 

GERMINAÇÃO (90 dias) 
3,1 12,16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TV 0 134,5 11,28 3,25 3,2 3,16 5,27 2,61 2,31 2,2 0,87 0,16 0,6 0,91

TZ 6 30,5 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
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4.3.5 - Comparação da germinabilidade nas sementes submetidas ao processo de 

embebição/desidratação e não embebidas 

 

                   Na tabela 4.4 são apresentados os resultados comparativos da média germinativa 

entre as sementes submetidas ao processo de embebição/desidratação e não embebidas dos M. 

zehntneri e M. violaceus subsp. margaritaceus, num periodo de 90 dias em sunbstratos 

diferentes. 

 
TABELA 4.4: Média da quantidade de germinação das sementes embebidas/desidratas e não embebidas em 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. 

Taylor. Tratamentos ímpares (T1, T3, T5, T7 e T9) são compostos por sementes não embebidas e os páres T2, 

T4, T6, T8 e T10 compostos por sementes embebidas/desidratadas.    

Média comparativa da germinação entre as sementes embebidas/desidratadas e 

não embebidas 

M. zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

Tratamentos Médias signif. Tratamento Média Signif. 

T1 

T2 

T3* 

T4 

T5* 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

2,00 a 

1,75 a 

2,75 a* 

1,00 a 

2,75 a* 

0,75 a 

1,25 a 

1,50 a 

1,00 a 

1,50 a 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9* 

T10 

11,25 a 

11,25 a 

10,75 a 

9,50 a 

14,00 a 

10,00a 

10,00 a 

12,25 a 

14,50 a* 

9,25 a 
Obs.: letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as médias pelo teste de 

Tukey. 

 

                  Em relação à média da quantidade de germinação em M. zehntneri não houve 

diferença significativa entre as sementes embebidas/desidratadas e não embebidas, entretanto, 

as duas maiores médias ocorreu nos tratamentos T3, T5 e T1 (2,75; 2,75 e 2) respectivamente, 

todos compostos por sementes não embebidas, já a menor média ocorreu no tratamento T6 

(0,75) composto por sementes embebidas. Na espécie M. violaceus subsp. margaritaceus 

também não existiu diferença significativa entre as duas variáveis, contudo, os tratamentos 

que apresentaram os maiores valores foram T9, T5 e T8 (14,5; 14 e 12,25) respectivamente, 

sendo os dois primeiras compostos por sementes não embebidas e o último por sementes 

embebidas/desidratadas. Os menores valores nesta espécie foram observados nos tratamentos 

T9 (9,5) e T10 (9,75) os dois compostos por sementes embebidas.   
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                  Trabalho semelhante foi desenvolvido por Rito et al., (2009) com sementes de 

mandacaru e os resultados obtidos confirmaram a não influência na quantidade de 

sobrevivência e desenvolvimento das plântulas originadas através de sementes submetidas ao 

processo de embebidas/desidratação em relação as não embebidas. Ainda no mesmo trabalho, 

Rito et al., (2009) afirmaram que as sementes submetidas ao ciclo de hidratação/desidratação 

apresentaram um melhor desempenho germinativo que as não submetidas, fato divergente dos 

resultados dessa pesquisa, pois nas espécies estudadas (M. zehntneri e M. violaceus subsp. 

margaritaceus) não foi verificado diferença significativa na quantidade de germinação entre 

as sementes estudadas. Através da tabela 4.5 abaixo é possível visualizar a comparação do 

Tempo Médio de Germinação (TMG) nas espécies estudadas. 

 

TABELA 4.5: Tempo Médio de Germinação (TMG) das sementes embebidas/desidratadas e não embebidas em 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. 

Taylor. Tratamentos ímpares (T1, T3, T5, T7 e T9) são compostos por sementes não embebidas e os páres (T2, 

T4, T6, T8 e T10) compostos por sementes embebidas/desidratadas.    

Obs.: letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as médias pelo teste de 

Tukey.  
 

                 Através dos valores obtidos pelo TMG foi verificado que na espécie M. zehntneri 

não ocorreu diferença significativa entre as duas varáveis (sementes embebidas/desidratadas e 

não embebidas), entretanto, nos T9 e T7 (sementes não embebidas) e T6 e T2 (sementes 

embebidas/desidratada), todos obtiveram a mesma média que foi a menor observada (6,0), o 

maior valor foi obtido no tratamento T8 (37) composto por sementes embebidas. Já na espécie 

M. violaceus subsp. margaritaceus verificou-se uma diferença significativa no TMG, sendo 

que o menor valor foi obtido no tratamento T2 (27,75) semente embebida e os maiores 

valores foram obtidos nos tratamentos T4 (84,5), T9 (82,75) e T8 (79), sendo T4 e T8 

sementes embebidas/desidratadas e T9 sementes não embebidas.         

Comparação do TMG entre as sementes embebidas/desidratadas e não embebidas 

M. zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

Tratamentos Médias signif. Tratamento Média Signif. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8* 

T9 

T10 

20,75 a 

6,00 a 

6,33a 

6,67 a 

18,50 a 

6,00 a 

6,00 a 

37,00 a* 

6,00 a 

8,33 a 

T1 

T2 

T3 

T4* 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

50,75 ab 

27,75 b 

70,50 ab 

84,50 a* 

61,50 ab 

67,75 ab 

68,50 ab 

79,00 a 

82,75 a 

67,00 ab 
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4.3.6 - Teste com Substrato 

 

                   Na tabela 4.6 são apresentados os valores médios da parte aérea, diâmetro da parte 

aérea e tamanho médio da radícula das plântulas dos M. zehntneri e M. violaceus subsp. 

margaritaceus que foram submetidas aos cinco substratos diferentes.       

 
TABELA 4.6: Comparação do desenvolvimento da parte aérea, diâmetro e radículas das plântulas de 

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. e Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. margaritaceus N.P. 

Taylor  em cinco substratos diferentes S1 (100% areia lavada), S2 (50% areia lavada + 50% terra vegetal), S3 

(75% areia lavada + 25% de terra vegetal), S4 (100% terra vegetal) e S5 (25% areia lavada + 75% terra vegetal). 

Comparação do desenvolvimento das plântulas 

Comprimento da Parte Aérea 

Melocactus zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5* 

0,69 a 

1,09 a 

1,01 a 

0,87 a 

1,17 a * 

S1* 

S2 

S3 

S4 

S5 

1,10 a* 

100 ab 

0,94 ab 

0,90 b 

0,86 b 

Diâmetro da parte Aérea 

Melocactus zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

S1 

S2* 

S3 

S4 

S5 

0,37 a 

0,44 a* 

0,41 a 

0,37 a 

0,38 a 

S1* 

S2 

S3 

S4 

S5 

0,36 a* 

0,31 a 

0,35 a 

0,29 a 

0,31 a 

Comprimento da Radícula 

Melocactus zehntneri M. violaceus subsp. margaritaceus 

S1* 

S2 

S3 

S4 

S5 

0,95 a* 

0,60 ab 

0,36 b 

0,39 b 

0,32 b 

S1* 

S2 

S3 

S4 

S5 

0,60 a* 

0,23 b 

0,23 b 

0,30 b 

0,17 b 
Obs.: letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as médias pelo teste de 

Tukey. 

 

                  Com relação ao Comprimento da Parte Aérea na espécie M. zehntneri não foi 

observado diferença significativa entre as variáveis estudadas, entretanto, o tratamento nos 

quais as plântulas apresentaram os maiores valores foi no S5 (25% de areia lavada + 75% de 

terra vegetal- 1,17) e as menores médias foram observadas no tratamento S1 (100% areia 

lavada- 0,69). Observou-se que o substrato S1 (100% areia lavada) além de apresentar o 

menor valor de germinação na espécie M. zehntneri, todas as plântulas que germinaram neste 

substrato apresentaram estiolamento.  
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                  Já na espécie M. violaceus subsp. margaritaceus ocorreu diferença significativa no 

Comprimento das Parte Aérea nos diferentes substratos. A maior média foi observada no 

substrato S1 (100% areia lavada-1,10) e a menor, no tratamento S5 (25% areia lavada + 75% 

terra vegetal- 0,86). Desta forma, houve uma inversão no desenvolvimento da parte aérea nas 

duas espécies em relação ao substrato, pois o substrato no qual a espécie M. zehntneri teve os 

maiores valores, na espécie M. violaceus subsp. margaritaceus foi o menor, e o que foi menos 

adequado para espécie M. zehntneri foi o a mais adequado para o M. violaceus subsp. 

margaritaceus.     

              

                   Em relação ao Diâmetro da Parte Aérea não houve diferença significativas entre 

as duas espécies. Os menores valores ocorreram no substrato S4 (composto por 100% terra 

vegetal) em ambas as espécies, já em relação aos maiores valores, na espécie M. zehntneri 

ocorreu no substrato S2 (50% areia lavada + 50% terra vegetal- 0,44), na espécie M. violaceus 

subsp. margaritaceus os maiores valores foram obtidos no substrato S1 (100% areia lavada- 

0,36).  

                   Com relação aos valores do Comprimento da Radícola houve diferença 

significativa entre as duas espécies nos seus respectivos substratos, sendo coincidente entre as 

duas espécies os substratos que produziram tanto os maiores S1 (100% areia lavada) quanto 

os menores valores S5 (25% areia lavada + 75% terra vegetal). Resultados também 

encontrado por Cavalcanti et al (2007) ao pesquisar sob o efeito de diferentes substratos no 

desenvolvimento de Cactáceas e por Lone et al., (2007) em estudo sob germinação de M. 

bahiensis em diferentes substratos e temperaturas.     

 

                  Entretanto, em estudo feito por Resende et al., (2010) sobre a Influência do 

substrato e do enraizamento na aclimatização de Melocactus glaucescens Buining & Brederoo   

foi constatado que os melhores resultados para as desenvolvimento CPA (Comprimento da 

Partes Aérea), DPA (Diâmetro da Parte Aérea) e CR (Comprimento da Radícula) foram 

obtidos no substrato composto por 50% areia valada + 50% terra vegetal. Dados discordantes 

dos resultados obtidos por essa pesquisa, pois na espécie M. zehntneri o único resultado 

semelhante foi o DPA, sendo que as duas outras variáveis (CPA e CR) os resultados foram 

divergentes. Para a espécie M. violaceus subespécie margaritaceus os resultados foram 

totalmente divergentes, pois o melhor substrato para o desenvolvimento das três variáveis foi 

o composto por 100% areia lavada.    
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                    Lone et al., (2007) em estudo sob a estrutura germinativa em M. bahiensis em 

diferentes substratos e temperaturas, afirmaram que a plântula terá um melhor 

desenvolvimento integral no substrato que houver um sistema radicular melhor desenvolvido. 

Afirmativa comprovada por essa pesquisa em relação à espécie M. violaceus subespécie 

margaritaceus, pois todos os melhores resultados foram observados no substrato onde o 

sistema radicular teve o melhor desenvolvimento. Já em relação à espécie M. zehntneri houve 

discordância dos resultados.       

 

4.4 - CONCLUSÃO 

 

 Na germinação a espécie M. zehntneri superou a M. violaceus subsp. margaritaceus 

no Tempo Médio de Germinação e início da germinação das sementes, já a espécie M. 

violaceus subsp. margaritaceus apresentou um maior número de sementes germinadas 

e maior índice de velocidade de germinação;  

 Como relação ao índice de sobrevivência a espécie M. zehntneri mostrou-se mais 

resistente na fase inicial do seu desenvolvimento superando o M. violaceus subespécie 

margaritaceus em 4,57% de sobrevivência; 

 Em relação à germinação das sementes o ciclo de embebição/desidratação não 

influenciou no aumentou da germinação; 

 As plântulas de M. zehntneri apresentaram os melhores resultados no substrato S2 

(composto por 50% areia lavada + 50% terra vegetal). Já a espécie M. violaceus subsp. 

margaritaceus obtiveram melhor desenvolvimento no substrato S1 (formado por 

100% areia lavada).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através do mapeamento realizado foi possível registrar em mais dez municípios no 

Estado de Sergipe, a ocorrência do gênero Melocactus, totalizando desta forma, 

dezoito municípios que apresentam em seus ecossistemas este recurso genético; 

 Foi identificada a ocorrência de quatro espécies deste gênero no Estado de Sergipe, 

com domínios fitogeográficos pontuais: M. zehntneri em seis municípios do alto sertão 

sergipano e um município do agreste; o M. ernestii e M. sergipensis sp. nova no Sul 

do estado em apenas um município, e o M. violaceus que apresentou a maior 

distribuição no estado, com maior ocorrência no litoral sergipano e em dois 

municípios do agreste; 

 Por meio da pesquisa de campo identificou-se uma nova espécie de Cactos do gênero 

Melocactus; 

 Foi registrado a utilização de nove espécies de cactos em Sergipe, utilizadas na 

medicina tradicional, misticismo, ornamentação, construção, forragem, produção de 

objetos e de alimentos; 

  Através da germinação observou-se que a espécie M. violaceus apresentou um alto 

índice de germinação. Já na espécie M. zehntneri o índice germinativo foi muito baixa, 

pois enquanto a M. violaceus germinou mais de 50% a espécie M. zehntneri germinou 

menos de 10%, contudo, a espécie M. violaceus apresentou um maior índice de 

mortandade das plântulas; 

 A embebição/desidratação não alterou significativamente a germinação nas espécies 

estudadas;  

 O substrato mais adequado para as duas espécies foram: M. zehntneri S2(50% de areia 

lavada + 50% de terra vegetal) e para o M. Violaceus foi S1(100% areia lavada); 

 O método utilizado no experimento de germinação se mostrou bastante eficiente, visto 

que no meio natural a fase inicial de desenvolvimento é a que ocorre o maior índice de 

mortalidade de plântulas, através deste experimento a mortalidade das plântulas no 

período pós-emergência foi praticamente nula. 
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ANEXOS 

 

 

 
A- Recorte de Jornal mostrando a relação ecológica (mutualismo duplo) entre o cacto 

coroa-de-frade (Melocactus ernestii) e o lagarto-de-lajedo (Tropidurus 

cocorobensis); 

 

B- Recorte do Jornal o Estado Verde, abordando os nomes populares, os agentes 

polinizadores, os usos: ornamental, medicinal e produção de doces caseiros;  

 

C- Recorte do Jornal da Cidade de Sergipe abordando a produção de doce caseiro de 

coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) no Município de Poço Redondo Sergipe;     

 

D- Cordel sobre a importância e usos dos cactos;    

 

E- Autorização para coleta de Cactáceas concedida pelo ICMBio. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D                                                                                                                        

LITERATURA DE CORDE (utilidade dos cactos) 

Esta planta no passado 

Serviu para encher cangalha 

Dos homens que tropeavam 

E viviam na batalha. 

 

A sua coroa trazia 

Uma lanzinha macia 

Que até amaciava 

As selas do dia-a-dia. 

 

São relíquias do sertão 

Com folhas adaptadas 

Transformando em espinhos 

Pra não precisar de mais nada. 

 

Poupam  água  em suas folhas 

Que até trocou por espinhos 

Porém  são mesmo “valentes” 

“Interrompendo”  caminhos. 

 

Assim são as Cactáceas 

Que inclui o mandacaru 

São fortes e adaptadas 

Igualzinho ao mulungu. 

 

Porém nenhuma dá sombra 

Ninguém quer o abraçar 

As adapta no sertão 

Onde ninguém pode chegar. 

 

Todas, porém são muito rústicas. 

Dar-se em qualquer lugar 

Até em cima das casas 

A cactácea está lá. 

 

Quem traz é o passarinho 

Ao defecar por ali 

Colocando as sementes 

Onde só eles podem subi. 

 

Sem contar com a caatinga 

Pedregosa como sempre 

Lá estão as Cactáceas 

Tocando a vida pra sempre. 

 

Por mais gigantes que sejam 

Os nossos mandacarus 

 

Sobrevivem normalmente 

Nas secas do norte e do sul. 

 

 

 

Por menor que sejam elas 

Plantadas num caqueirinho 

Segue a vida numa boa 

Vivendo no seu cantinho. 

 

Parabéns às Cactáceas 

Por habitarem no sertão 

Nascendo em qualquer lugar 

Por mais que seja o verão. 

 

A palma que alimenta 

Aos gados do meu sertão 

Já nos trás tranqüilidade 

Nas penúrias do verão. 

 

O mandacaru, se queimado 

Alimenta aos animais 

Diminuindo os espinhos 

Pra não furar muito mais. 

 

Todos são medicamentos 

Nas mãos do agricultor 

Trazendo boa saúde 

Sem precisar de doutor. 

 

Salve, salve as Cactáceas 

Por toda sua importância 

Salve a aqueles que protegem 

E traz boa esperança. 

 

A palma traz alimento 

Pra o ser humano também 

Não só por necessidades 

Mas para aqueles que têm. 

 

Obrigado as Cactáceas 

Por toda sua importância 

Por deixar o agricultor 

Repleto de esperanças. 

 

Assim os gados não morrem 

E também não passam fome 

Nem só para os animais 

Mas como também para o homem. 
 

Autor: Mª Nelcimá de Morais Santos 

Fonte:http://ermanatureza.blogspot.com.br/2011/04

/beneficios-das-cactaceas-nordestinas.html 
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APÊNDICES 

 

A- Ficha de coleta de campo; 

 

B- Questionários para coleta de informações;  

 

C- Termo de livre concessão de informação; 

 

D- Ficha de avaliação dos tratamentos (Melocactus violaceus e M. zehntneri); 

 

E- Imagens da sequência evolutiva da excursão da pesquisa de campo (COLETA DE 

MATERIAL BOTÂNICO); 

 

F- Imagem das espécies de Cactáceas utilizadas em interações etnobotânicas no Estado 

de Sergipe.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                                                                      

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA                                                          

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

Apêndice A 

 Ficha de campo 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

FICHA DE CAMPO 

FAMÍLIA: 

N.C.: 

N.V.: 

COLETOR P.: Nº: 

 Nº: 

LOCAL: 

MUNICÍPIO: Estado: 

DATA COL: 

___/____/____ 

Coordenadas:________________________________ 

Altitude:_________________________ 

HÁBITO: árvore (   ); arbusto (    ); erva (   ); cipó (   ); epífita (    );   

hemiepífita  (    ) 

Altura:_______ Diâmetro______  Circunferência: _____________ 

Observação:__________________________________________________ 

Forma de vida: 

FLOR: Cor______________ Cálice:__________ Corola:_____________ 

Obs:_____________ 

FRUTO: Carnosos (    ) secos (    ) deiscentes (    ) indeiscente (     ) 

Cor:____________ odor:_____________ 

Obs:_______________________________________ 

AMBIENTE: Substrato: 

Obs.: 

SOLO:argiloso (  ); arenoso (   );humífero (   ); rochoso(  ); pedregoso (  ); 

calcário (   );  

Outros:______________________________________________________ 

NATUREZA DO SOLO: seco (   );    úmido (    );      brejo (    );      

inundado  (    ); 

Outros:__________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
  

APÊNDICE B 

QUETIONÁRIO 

São Cristóvão – SE,____  de _______  de  2014   

Prezado(a) entrevistado(a), 

 

As questões abaixo se referem à pesquisa “ESTUDO E PROPAGAÇÃO DE COROA-DE-

FRADE (Melocactus LINK & OTTO – CACTACEAE) E SUA IMPORTÂNCIA 

ECONÔMICO-SOCIAL PARA O ESTADO DE SERGIPE”, realizada por ERONIDES 

SOARES BRAVO FILHO, portador do RG: 1.297.241 SSP/SE, mestrando em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe, tendo como 

Orientadora a Profa. Dra. Marlucia Cruz de Santana e como Coorientador Prof. Dr. Marcos 

Vinícius Meiado. Questionário fundamental para a composição da dissertação, cujo objetivo é 

conhecer a utilização que os moradores das localidades pesquisadas fazem das coroas-de-

frade (Melocactus spp.), assim como, identificar o estado de conservação e a quantidade de 

espécies que ocorrem no Estado de Sergipe. 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

Data_____________Local_______________________Pesquisador____________________________________ 

Entrevistado (Opcional)____________________________________________________ Sexo M(  ); F (  ) 

Idade: a) (  ) até 18     b) (  )  18 a 30   c) (  ) 30 a 40  d) (   ) 40 a 50 e) (   ) 60 ou mais     

1ª Escolaridade: Alfabetizado: sim (   ) não (   ) 2ª Renda familiar:   

a) (   )1º grau incompleto;  d) (  ) 2º grau completo; 

b) (   ) 1º grau completo;    e) (  ) 3º grau completo.  

c) (   ) 2º grau incompleto;  f) (  ) Outros________ 

a) (   ) menos que 1 salário mínimo; e) (   ) outro_____  

b) (   )  um salário mínimo; 

c) (   )  até dois salários mínimos;   

d) (   )  acima de 3 salários mínimos. 

3ª Fonte de renda: 4ª Há quanto tempo reside na localidade: 

a) (  ) comerciante;  b) (  ) aposentado c) (  ) autônomo 

d) (  ) agricultor  e) (  ) pecuarista   f) (  ) assalariado   

a) (  ) menos de 1 ano; b) (  ) até 5 anos;  

c) (  ) até 20 anos;  d) (   ) mais de 20 anos.    

5ª Existe algum tipo de cactos na região? 6ª Eles são utilizados para alguma finalidade? 

a) (   ) sim  b) (   ) não c) (   ) Não sei  a) (   ) sim  b) (   ) não c) (   )Não sei 

a) (  ) mandacaru     b) (   ) xiquexique   c) (   ) facheiro  

d) (   ) coroa-de-frade   e) (   ) palma forrageira  

f)  Outo____________________________   

a) (  )medicinal  b) (  )ornamental  c) (  )culto religioso 

d) (  )alimentação de animais   e) (  ) construções         

f) (  )misticismo (olhado)  g) (  )interpretação da 

chuvas   

h) outro____________________________________    

7ª Algumas dos cactos citadas ou outros são utilizados 

com a finalidade comercial? 

8ª Quais cactos são utilizadas na alimentação de 

animais? 
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a) (  ) sim b) (  ) não c) (  ) não sei 

Quais?______________________________________ 

___________________________________________ 

R__________________________________________ 

___________________________________________ 

9ª Como essa alimentação é preparada? 

 

10ª Em qual época do ano esse cacto é utilizada com a 

finalidade alimentícia? 

R__________________________________________ 

___________________________________________  

 

R__________________________________________ 

___________________________________________ 

11ª Quais cactos são utilizadas na alimentação de 

humanos? 

12ª Quais tipos de alimentos são preparados com esses 

cactos? 

R__________________________________________ 

____________________________________________  

R_______________________________________ 

_________________________________________  

13ª Por que utilizar os cactos na alimentação humana? 

 

14ª Há algum plantio de cactos na região com a 

finalidade comercial e para alimentação humana e 

animal?  

R__________________________________________ 

____________________________________________ 

 

a)  Sim   b) não   c) não sei 

R__________________________________________ 

15ª Quais as espécies são produzidas com a finalidade 

alimentícia e comercial? 

16ª Na medicina popular eles são utilizados no 

combate a quais enfermidades? 

R__________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Espécie(s)___________________________________ 

___________________________________________ 

Enfermidades________________________________ 

      

17ª Você conhece o cacto coroa-de-frade? 

 

18ª Quantas espécies diferentes de coroas-de-frade 

você conhece? 

a) (   ) Sim  b) (   )não R_______________________________________ 

_________________________________________  

19ª As coroas-de-frade são utilizadas em quais 

finalidades? 

20ª Há alguma produção comercial da coroa-de-frade?  

a) (  ) medicinal  b) (  ) ornamental  c) (  ) culinária             

d) (  ) alimentação de animais  e) (  ) cultos religiosos         

f)  (  ) misticismo                                                                     

g) outro_____________________________________     

a) sim     b) não    c) não sei 

R__________________________________________ 

___________________________________________  

21ª A coroa-de-frade é conhecida por algum outro 

nome na região além dos citados? 

22ª Se utilizado na medicina popular, a coroa-de-frade 

serve para combater quais doenças? 

a) Sim  b)não c) não sei  

Qual?______________________________________ 

R________________________________________ 

_________________________________________   

 

23ª Quais partes da coroa-de-frade são utilizados na 

medicina popular? 

24ª Se utilizado na culinária, a coroa-de-frade é 

utilizada no preparo de quais pratos? 

R_________________________________________ 

___________________________________________  

R__________________________________________ 

___________________________________________ 

 25ª Se utilizado na alimentação de rebanho, quais 

espécie de animais são alimentadas com a coroa-de-

frade? 

 26ª O ambiente de ocorrência da coroa-de-frade é 

utilizado para algum tipo de atividade agropastoril ou 

imobiliária? 

 

R________________________________________ 

_________________________________________    

a) Sim  b)não  

Quais_______________________________________ 

__________________________________________ 

   

 

Obrigado! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
  

APÊNDICE C 

 

TERMO DE LIVRE CONCESSÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Estou ciente dos objetivos do trabalho de pesquisa denominado “PROPAGAÇÃO DE 

COROA-DE-FRADE (MELOCACTUS LINK & OTTO – CACTACEAE) E SUA 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICO-SOCIAL PARA O ESTADO DE SERGIPE”, realizado por 

ERONIDES SOARES BRAVO FILHO, portador do RG: 1.297.241 SSP/SE, mestrando do 

curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de 

Sergipe, tendo como orientadora a Prof
a
. Dra. Marlucia Cruz de Santana e Coorientador Prof. 

Dr. Marcos Vinícius Meiado. Autorizo a gravação, divulgação de imagem e informações por 

mim prestadas nesta entrevista.  Concordo com a divulgação dos resultados de tais 

informações para utilização cientifica (congressos, encontro, textos, artigos, entre outros). 

Autorizo ainda a divulgação de minha identidade, imagem e/ou informações por mim 

prestadas. Estou também ciente que posso abandonar minha participação nesta pesquisa em 

qualquer momento.               

Assinatura do entrevistado 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

RG:___________________________________   
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________
RG:___________________________________ 
RG:___________________________________ 
 
 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
  

APÊNDICE D 

FICHA AVALIATIVA DOS TRATAMENTOS (M. violaceus e zehntneri) 

ANÁLISE DE 26/03/2014 A 24/06/2014 

 Análise por data/quantidade de germinação por dia. 

 Domingo Segunda  

24/03/2014 

Terça 

25/03/2014 

Quarta  

26/03/2014 

Quinta 

27/03/2014 

Sexta 

28/03/2014 

Sábado 

29/03/2014 

 

1ª semana 

 Preparo dos 

substratos + 

embebição 

+ secagem. 

Montagem 

do 

experimento 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Domingo 

30/03/2014 

Segunda 

31/03/2014  

Terça 

01/04/2014 

Quarta 

02/04/2014  

Quinta 

03/04/2014 

Sexta 

04/04/2014 

Sábado 

05/04/2014 

 

2ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Domingo 

06/04/2014 

Segunda 

07/04/2014  

Terça 

08/04/2014 

Quarta 

09/04/2014  

Quinta 

10/04/2014 

Sexta 

11/04/2014 

Sábado 

12/04/2014 

 

3ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Domingo 

13/04/2014 

Segunda 

14/04/2014  

Terça 

15/04/2014 

Quarta 

16/04/2014  

Quinta 

17/04/2014 

Sexta 

18/04/2014 

Sábado 

19/04/2014 

 

4ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Terça 

22/04/2014 

 Terça 

29/04/2014 

  Terça 

06/05/2014 

 Terça 

13/05/2014 

 

5ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

6ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

7ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

8ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Terça 

20/05/2014 

  Terça 

27/05/2014 

  Terça 

03/06/2014 

 Terça 

10/06/2014 

 

9ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

10ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

11ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 

12ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

 Terça 

17/06/2014 

 Terça 

24/06/2014 

Quarta  

25/06/2014 

   

 

13ª semana 

  

A= 

B= 

C= 

D= 

 

14ª semana 

A= 

B= 

C= 

D= 

Análise 

final do 

experimento 

   

 

 



157 

 

 

APÊNDICE E 

Imagens da pesquisa de Campo 

COLETA DE MATERIAL BOTÂNICO 

 
Fotos: André Luiz, Antônio dos Santos, Eronides S. Bravo Filho e Sueliton dos Santos, 2014. 
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APÊNDICE  F 

Imagem das espécies de Cactáceas utilizadas em interações etnobotânicas no Estado de 

Sergipe.   

 

 

 

Nome científico: Brasiliopuntia 

brasilienses  

Nome vulgar: Palma miúda 

Usos: Ornamental e místico.  

 

Nome científico: Cereus jamacaru DC.  

Nome vulgar: Mandacaru 

Usos: Alimentação humana, bioindicador, 

construção, forragem, medicinal, misticismo 

e ornamentação.   

Nome científico: Melocactus zehntneri 

Briitton & Rose 

Nome vulgar: Cabeça-dede-frade, coroa –

de –frade, tamborete de sogra, aleija cavalo 

e coroinha. 

Usos: Alimentação de humanos, forragem, 

medicinal, místico, ornamentação e 

produção de objetos.  
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Nome científico: Melocactus violaceus  

Nome vulgar: Cabeça-dede-frade, 

coroa–de–frade, tamborete de sogra, 

aleija cavalo e coroinha. 

Usos: Alimentação de humanos, 

forragem, medicinal, místico, 

ornamentação e produção de objetos. 

Nome científico: Nopalea cochenillifera  

Nome vulgar: Palma forrageira  

Usos: Alimentação humana, construção, 

forragem e ornamentação.   

Nome científico: Opuntia dillenii 

Nome vulgar: Palma santa  

Usos: Construção e ornamentação.   
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Fotos: Eronides S. Bravo Filho, 2013-2014. 

 

 

 

Nome científico: Pilosocereus catingicola  

Nome vulgar: facheiro 

Usos: Construção de cerca viva, ripas, 

caibros e forragem.   

 

Nome científico: Pilosocereus 

gounellei  

Nome vulgar: xique-xique e alastrado 

Usos: Construção de cerca viva, 

forragem e ornamentação.   

 

Nome científico: Tacinga inamoena  

Nome vulgar: Quipá  

Usos: alimentação humana e forragem.   

 


