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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Recursos Genéticos Vegetais (RGVs): conservação e uso 

Os recursos genéticos vegetais representam a constituição genética de plantas que 

possuem interesse econômico atual ou potencial para a humanidade, compreendendo as 

espécies nativas, variedades tradicionais, variedades melhoradas e linhagens avançadas 

(QUEIROZ, 1999). Os RGVs constituem-se na parte essencial da biodiversidade, utilizada 

pelo homem tanto para a promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura e 

produção de alimentos (QUEIROZ, 2007), quanto para atender suas necessidades estéticas, 

científicas, culturais, materiais, médicas, psicológicas e recreacionais (ALLEM, 2001). 

As ações para a conservação dos recursos genéticos vegetais foram iniciadas para 

evitar a perda de espécies de interesse e, posteriormente, a perda de genes de interesse para 

a agricultura (GOEDERT, 2007). A preocupação com a erosão genética, e a consequente 

ameaça à sobrevivência da humanidade, fez com que a comunidade científica internacional 

tomasse algumas medidas para evitá-la, como a criação do International Board for Plant 

Genetic Resources (IBPGR) em 1974, hoje Bioversity International, e da Comissão de 

Recursos Fitogenéticos em 1983 (GOEDERT, 2007).  Todavia, a importância dos recursos 

genéticos para a humanidade foi realmente reconhecida durante a Convenção sobre 

Diversidade Biológica realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992 (GOEDERT, 2007). 

De acordo com o artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica, existem 

duas estratégias de conservação da diversidade genética: in situ, que significa a 

conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de 

populações viáveis de espécies em seu meio natural (reservas genéticas) e, no caso de 

espécies domesticadas ou cultivadas, nos locais onde tenham desenvolvidos suas 

características próprias (on farm); e ex situ, que significa a conservação dos componentes 

da biodiversidade fora de seus habitats naturais.  

A conservação ex situ é uma estratégia adotada principalmente para conservar 

espécies sob-risco de destruição física em decorrência da atividade antrópica, sob perigo de 

deterioração genética, sob risco de extinção e para suprir, de maneira contínua e em larga 

escala, os programas de melhoramento genético e plantios comerciais (FAO, 1989). A 

conservação ex situ inclui a conservação da biodiversidade em casas de vegetação, em 

jardins botânicos ou em bancos de germoplasma (SANTOS; SALOMÃO, 2007). 

Os bancos de germoplasma (BAGs) são as unidades físicas mantenedoras do 

material genético, que pode ser conservado em câmaras frias, tanques de nitrogênio 
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(criopreservação), in vitro ou em campo (SCARIOT; SEVILHA, 2007), métodos que 

podem ser utilizados de maneira independente ou em complementaridade. Os BAGs são 

responsáveis por conservar as fontes genéticas visando seu uso em futuros programas de 

melhoramento, manter as coleções de diferentes genótipos devidamente caracterizados e 

avaliados e prevenir e evitar a perda de importantes recursos genéticos (GOEDERT, 2007).   

O material conservado em um BAG recebe o nome de germoplasma, definido como 

o elemento dos recursos genéticos que maneja a variabilidade intraespecífica visando sua 

utilização em programas de melhoramento genético e em biotecnologia (GOEDERT, 

2007). Na conservação do germoplasma são utilizadas amostras (acessos) que possuam 

representatividade genética da população original, onde se deve considerar tanto o tamanho 

efetivo populacional quanto a frequência alélica (VALOIS; SALOMÃO; ALLEM, 1996).  

Um banco de germoplasma em campo é frequentemente utilizado para espécies 

cujas sementes são recalcitrantes, com reprodução vegetativa ou para aquelas de ciclo de 

vida longo (IICA, 2010), como é o caso daquelas pertencentes ao gênero Melocactus 

(TAYLOR, 1991). Este método apresenta alguns custos de manutenção em função da mão 

de obra empregada no plantio inicial e subsequentes replantios, bem como nas capinas e 

fertilizações, além de estarem mais vulneráveis a intempéries climáticas, problemas 

edáficos e exposição às pragas e doenças (IICA, 2010).  

As instituições mantenedoras de um banco de germoplasma são responsáveis por 

garantir a diversidade genética (coletando novos germoplasmas ou favorecendo o 

intercâmbio com outros bancos), multiplicar o material genético, distribuí-lo aos usuários e 

promover sua caracterização por diferentes metodologias (VIEIRA, 2000). Sem dúvidas, a 

caracterização e avaliação da diversidade fenotípica existente em um banco de 

germoplasma são fatores que contribuem para estimular a conservação e o uso dos recursos 

genéticos (IICA, 2010), propor novas expedições de coletas e auxiliar na condução da 

coleção. 

O processo de caracterização consiste na anotação de caracteres de alta 

herdabilidade, facilmente visíveis ou mensuráveis e que se expressam consistentemente em 

todos os ambientes (WILLIANS, 1984), podendo ser bioquímica, citogenética, fenológica, 

molecular, morfológica e reprodutiva. Já no processo de avaliação são anotadas as 

características influenciadas pelas condições ambientais e consideradas importantes pelos 

usuários do germoplasma da cultura (WILLIANS, 1984). Para Ramos, Queiroz e Pereira 

(2007), a melhor avaliação é aquela que evidencia as características desejáveis para os 

melhoristas, tanto qualitativas quanto quantitativas. 
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A caracterização e a avaliação podem ser efetuadas em um mesmo experimento e 

são realizadas com auxílio de uma lista de características descritivas ou descritores, que 

são atributos ou caracteres observados nos acessos de um banco de germoplasma e que 

permitem a distinção entre eles dentro de uma mesma cultura (GIACOMETTI, 1988). 

Segundo Vilela-Morales e Mendes (1983), os descritores podem ser classificados em 

quatro tipos diferentes: de identificação ou passaporte, de caracterização, de avaliação e de 

manejo ou monitoramento. De fato, uma lista de descritores deve permitir a diferenciação 

dos acessos coletados, pois a caracterização e a avaliação do germoplasma auxiliarão em 

futuros programas de melhoramento genético (VILELA-MORALES; MENDES, 1983).   

Para a caracterização e avaliação fenotípica são utilizados comumente descritores 

morfológicos e agronômicos concomitantemente, que podem ser anotados por meio de 

mensurações (variáveis quantitativas) ou por meio de categorias ou classes (variáveis 

qualitativas), e a depender do método escolhido, as análises estatísticas utilizadas para o 

tratamento dos dados e, consequentemente para a análise da diversidade genética, deverão 

ser diferentes (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2012).  

 

 As Cactaceae e o gênero Melocactus Link & Otto 

A família Cactaceae compreende cerca de 1600 espécies agrupadas em 100 gêneros 

(BARTHLOTT; HUNT 1993; NOBEL, 2002) e quatro subfamílias: Cactoideae, 

Maihuenoideae, Opuntioidea e Pereskeoideae (SOUZA; LORENZI, 2008); apresenta 

elevada diversidade morfológica e está adaptada a vários tipos de habitat, com destaque 

para os ambientes áridos e semiáridos (ANDERSON, 2001). 

Segundo Barthlott e Hunt (1993), existem três principais centros de diversidade e 

endemismo para as cactáceas: o primeiro está localizado no sudoeste dos Estados Unidos e 

no México, com 50 gêneros e 550 espécies (HUNT; TAYLOR; CHARLES, 2006) e 

estima-se que 73% dos gêneros e 78% das espécies sejam endêmicas (HERNÁNDEZ; 

GODÍNEZ, 1994); o segundo centro ocorre nas regiões áridas e semiáridas no sudoeste da 

porção andina da América do Sul (Peru, Chile, Argentina), caracterizado pelas tribos 

Trichocereeae, Notocacteae e Browningieae; já o terceiro e último centro de diversidade e 

endemismo localiza-se na região Nordeste do Brasil, compreendendo 162 espécies e 

subespécies nativas, sendo que 123 (76%) são endêmicas (TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

As cactáceas têm sido utilizadas pela população humana para ornamentação 

(NOBEL, 2002), alimentação humana e animal (ANDRADE, 2008; ALMEIDA; 

CORRÊA, 2012), na medicina (ANDRADE, 2008; HÁUAD-MARROQUÍN, 2010) ou em 
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rituais religiosos (CAROD-ARTAL; VÁSQUEZ-CABRERA, 2006). Essa estreita relação 

entre homem/cactáceas tem levado ao declínio populacional de muitas espécies de cactos 

endêmicas, colocando-as sob algum grau de ameaça de extinção (SEMARNAT, 2002; 

LLAMONAS et al., 2003; BRASIL, 2008; SQUEO et al., 2008; IUCN, 2013; MACHADO 

et al., 2013).  

Em decorrência da ampla distribuição das cactáceas em território nacional e do 

quadro intensivo de ameaças às quais estão submetidas, o governo brasileiro, por 

intermédio do Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), 

divulgou no ano de 2011, o Plano de Ação Nacional para Conservação de Cactáceas (PAN 

Cactáceas) (BRASIL, 2011). Este Plano foi consolidado no ano de 2010 com o objetivo de 

apresentar um panorama sobre a conservação das espécies de cactáceas e as soluções 

necessárias para recuperação de suas populações, tendo como metas principais: (i) ampliar 

o conhecimento sobre as espécies; (ii) divulgar e proteger as áreas de ocorrência de 

cactáceas ameaçadas; e (iii) aprimorar e fortalecer as políticas públicas relacionadas às 

espécies ameaçadas, dentre elas, aquelas pertencentes ao gênero Melocactus Link & Otto. 

O gênero Melocactus é conhecido popularmente como cabeça-de-frade ou coroa-

de-frade e é caracterizado por plantas pequenas e globosas que apresentam uma região 

reprodutiva apical diferenciada denominada cefálio (TAYLOR, 1991). Compreende, pelo 

menos, 34 espécies espalhadas desde as restingas litorâneas do estado do Rio de Janeiro até 

o México e as Ilhas do Caribe (TAYLOR; ZAPPI, 2004), sendo que seu centro de 

diversidade e endemismo tem sido proposto para a região Nordeste do Brasil (RIZZINI, 

1982; RITZ et al., 2007), onde ocorrem 18 espécies (11 endêmicas) e seis subespécies 

(quatro endêmicas) (TAYLOR, ZAPPI, 2004).  

As espécies de Melocactus distribuem-se em pequenas populações dentro da matriz 

de caatinga, restinga e campos rupestres (ZAPPI; TAYLOR, 2004), porém estudos sobre 

os aspectos demográficos neste gênero ainda são incipientes. Hughes et al. (2011) 

verificaram que a espécie M. ernestii apresenta uma estrutura populacional na qual a taxa 

de mortalidade diminui com o aumento do tamanho da planta, e Brito et al. (2007) 

encontraram um maior número de indivíduos juvenis em relação aos adultos em M. 

conoideus. 

Os cactos coroas-de-frade possuem flores tubulares, geralmente róseas e com uma 

porção dilatada na base (câmara nectarífera), sendo que o perianto emerge do cefálio horas 

antes da antese (diurna) diminuindo a taxa de herbivoria de suas tépalas (TAYLOR, 1991). 

Estudos envolvendo o sistema reprodutivo em Melocactus têm demonstrado a ocorrência 
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de autocompatibilidade e autogamia nas espécies M. curvispinus (NASSAR; RAMIREZ, 

2004), M. ernestii (HUGHES, 2009), M. paucispinus (COLAÇO; FONSECA; 

MACHADO, 2006), M. zehntneri (LOCATELLI; MACHADO, 1999) e auto-

incompatibilidade e alogamia em M. glaucescens (COLAÇO; FONSECA; MACHADO, 

2006).  

A ornitofilia tem sido sugerida como principal síndrome de polinização 

(LOCATELLI; MACHADO, 1999; NASSAR; RAMIREZ, 2004; COLAÇO; FONSECA; 

MACHADO, 2006; NASSAR et al., 2007; HUGHES, 2008; HUGHES, 2009), e os frutos, 

bagas de forma e cores variadas, se formam dentro do cefálio e depois de maduros 

ascendem e caem naturalmente (RIZZINI, 1982), ou então são consumidos ainda no 

cefálio, principalmente, por lagartos, caracterizando a síndrome de dispersão por 

saurocoria (FIGUEIRA et al., 1994; HUGHES, 2008; HUGHES, 2009; BERNABELA; 

SORIANO, 2010).  

Segundo a International Union for Conservation of Nature (IUCN), 12 espécies e 

subespécies de Melocactus nativas do Brasil correm algum risco de extinção: M. azureus 

Buining & Brederoo, M. conoideus Buining & Brederoo, M. deinacanthus Buining & 

Brederoo, M. ferreophilus Buining & Brederoo, M. glaucescens Buining & Brederoo, M. 

lanssensianus P. J. Braun, M. pachyacanthus ssp. pachyacanthus Buining & Brederoo, M. 

pachyacanthus ssp. viridis N. P. Taylor, M. paucispinus Heimen & R. J. Paul, M. violaceus 

ssp. margaritaceus N. P. Taylor, M. violaceus ssp ritteri N. P. Taylor e M. violaceus ssp. 

violaceus Pfeiff (IUCN, 2013). Porém, de acordo com a Lista Oficial da Flora Brasileira 

Ameaçada de Extinção apenas cinco espécies correm risco de extinção: M. azureus, M. 

deinacanthus, M. glaucescens, M. pachyacanthus e M. violaceus ssp. ritteri (BRASIL, 

2008).  

Assim como para a maioria das cactáceas, as principais ameaças às espécies deste 

gênero são as atividades antrópicas como a agricultura, pecuária, crescimento imobiliário, 

implantação de pedreiras e carvoarias e o extrativismo para usos diversos, principalmente 

para a comercialização no mercado nacional e internacional como ornamental (BRASIL, 

2011; IUCN, 2013).  

 

 Extrativismo vegetal e a legislação federal e estadual 

O extrativismo vegetal pode ser definido como a coleta de produtos florestais 

nativos, madeireiros e não madeireiros destinados à comercialização nos mercados 

regionais, nacionais ou internacionais (CLÜSENER-GODT; SACHS, 1996). É uma 
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atividade caracterizada por baixos investimentos de capital e uso de tecnologias 

simplificadas, onde a mão de obra é o principal instrumento de extração, transporte e 

transformação do produto (HOMMA, 1982).  

A atividade extrativista acarreta risco de extinção para várias espécies vegetais, 

visto que parte desta exploração é realizada de forma irregular e muitas vezes ilegal 

(HOMMA, 1982). No ano de 2010, o extrativismo vegetal em todo território nacional 

acumulou R$ 4,2 bilhões, sendo que a participação dos produtos madeireiros na extração 

vegetal totalizou R$ 3,4 bilhões e o de não madeireiros somou R$ 778,2 milhões (IBGE, 

2010). Porém, esses dados não levam em consideração os estabelecimentos informais 

espalhados pelas várias regiões do Brasil, o que poderia aumentar ainda mais essas cifras. 

Os recursos naturais estão sujeitos à extração por coleta ou por aniquilamento 

(HOMMA, 1982). No primeiro caso, a integridade da planta geradora é mantida intacta e, 

desde que a taxa de recuperação seja maior que a taxa de degradação, pode ocorrer durante 

muitos anos. Já a extração por aniquilamento se caracteriza pela destruição do recurso de 

interesse e, quando a intensidade da extração supera a velocidade de recuperação, 

inevitavelmente colocará em risco a sobrevivência da espécie.  

A atividade extrativista é considerada crime pelo Código Penal Ambiental (Lei nº 

9605/1998), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências (BRASIL, 1998), com 

exceção para o extrativismo sustentável, previamente autorizado pelo IBAMA, realizado 

nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Lei nº 9985/2000) (BRASIL, 2000). 

Ainda no âmbito da extração vegetal, a Lei nº 12651/2012 dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa e obriga pessoas e empresas, que de alguma forma explorem a matéria 

prima florestal, a realizarem ações que contribuam para manutenção e continuidade dos 

recursos naturais da região explorada (BRASIL, 2012). 

No estado da Bahia, existe a Lei nº 10431/2006, alterada pela Lei nº 12377/2011, 

que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção a Biodiversidade 

(SEIA, 2011). Os objetivos dessa Lei são: a compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a garantia da qualidade de vida da população, do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico, a melhora da qualidade de vida, considerando as limitações e a 

vulnerabilidade dos ecossistemas, a redução da geração de resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos e a otimização do uso da energia, matérias primas e insumos visando à economia 

dos recursos naturais (OGATA, 2009).  
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No Título III (Da Proteção da Biodiversidade) da Lei nº 10431/2006 é possível 

observar que a política estadual de gestão, proteção e valorização da biodiversidade está 

fundamentada em ações de preservação e conservação ambiental, desenvolvimento 

florestal, proteção à flora e à fauna e uso sustentável dos recursos naturais (Art. 69). Ainda 

de acordo com a referida Lei, a supressão da vegetação nativa, bem como a exploração 

comercial de produtos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais 

ou biológicos só poderá ocorrer caso haja autorização prévia do órgão estadual competente 

(Art. 139). 

De acordo com o Título VI (Das Infrações e Penalidades) da Lei nº10431/2006, as 

infrações administrativas na esfera estadual podem ter como penalidades advertência, 

multa, apreensão dos produtos e subprodutos da flora e suspensão da venda ou produção. 

Além das penalidades, os responsáveis pela degradação ambiental ficam obrigados a 

recuperar as áreas afetadas (Art. 33), contribuindo desta maneira para a preservação, 

conservação e recuperação dos recursos ambientais. 

 

 O mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil  

No âmbito do território nacional, a floricultura foi iniciada em escala comercial na 

década de 50 com os imigrantes portugueses, expandindo e fortalecendo-se gradativamente 

ao longo dos anos com a participação de imigrantes de outros países como Japão, Itália e 

Holanda (THOMAZ; NEGRELLE, 2007). O crescimento do setor permaneceu modesto 

até meados de 1988 quando a Cooperativa Agropecuária de Holambra-SP iniciou sua 

reestruturação e criou, no ano de 1989, o Veiling Holambra, um sistema holandês de leilão 

que revolucionou o mercado de flores e influenciou todo o comportamento e prática do 

setor de floricultura (SEBRAE, 2005; THOMAZ; NEGRELLI, 2007).  

A partir da década de 90 o governo brasileiro, por meio do SEBRAE e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), juntamente com o 

IBRAFLOR, passaram a atuar mais energicamente no setor promovendo a expansão 

nacional da floricultura (SEBRAE, 2005). Atualmente, a floricultura é tida como uma 

atividade econômica importante para o agronegócio do país registrando grande dinamismo 

e crescimento significativo da comercialização em grande parte dos estados da federação 

(BUAINAIN; BATALHA, 2007). Embora a produção de flores e plantas ornamentais 

ainda esteja concentrada nas regiões Sul e Sudeste, o mercado vem se expandindo em todo 

território nacional, principalmente no Nordeste, com destaque para os estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará e Pernambuco (AKI, 2002). 
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No estado da Bahia, o abastecimento de flores e plantas ornamentais é realizado 

com produtos oriundos de São Paulo, responsável por até 97% do total comercializado, e 

embora o estado tenha, nos últimos anos, despontado para o cenário nacional da 

floricultura, ainda é dependente das mercadorias fornecidas pelos produtores paulistas 

(BRAINER; OLIVEIRA, 2007a). A floricultura na Bahia se concentra em seis principais 

regiões: Litoral Norte, Baixo Sul, Sul, Sudoeste, Chapada Diamantina e Piemonte da 

Diamantina; e apresenta grande diversidade de espécies cultivadas, tanto de clima tropical, 

subtropical ou temperada (SCHERER, 2006), e tem como principais centros consumidores 

as regiões de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Jequié e Barreiras 

(BRAINER; OLIVEIRA, 2007b).  

 Para a expansão dessa atividade no estado da Bahia é necessário maior 

disponibilidade de material genético com preço e qualidade satisfatórios, além de 

melhorias na infraestrutura disponibilizada para a produção e maior organização do setor 

de logística (BRAINER; OLIVEIRA, 2007b). Em um estudo sobre o mercado de flores e 

plantas ornamentais do estado da Bahia, realizado no ano de 1996 pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), foi constatado que a comercialização semanal de 

plantas ornamentais era de 20.313 unidades, com destaque para violeta (4.274), calanchoê 

(3.526), crisântemo (1.258), minirosa (1.098), minicrisântemo (846), samambaia (768), 

cactos (757), azaleia (727), miniixora (649), ixora (544) e outras (5866) (UESB, 2004).  

Alguns estudos apontam que o estado da Bahia, no ano de 2000, possuía cerca de 

50 produtores que cultivavam uma área aproximada de 70 ha, com um valor de produção 

estimado em R$ 6.650.000,00 (AKI, 2002). No ano de 2004, o número de produtores 

passou para 190 e a área cultivada saltou de 70 para 160 ha, com um valor de consumo 

anual de R$90.999.546,00 (BRAINER; OLIVEIRA, 2007b). Porém, esse valor ainda é 

muito menor do que em outros estados brasileiros (AKI, 2002), e a julgar pela extensão 

territorial da Bahia e a sua diversidade de condições climáticas, aliadas a capacitação dos 

produtores e ao aumento do consumo de flores e plantas ornamentais pela população, 

verifica-se que o mercado baiano de floricultura poderá expandir-se ainda mais.  

Inúmeras são as famílias de plantas que podem ser cultivadas não só na Bahia, mas 

em todo Nordeste, em função da variedade climática existente na região, porém, uma 

alternativa produtiva ainda pouco explorada e que tem dado bons resultados são as 

cactáceas, com destaque para os gêneros Opuntia, Cereus, Echinocactus, Hylocereus, 

Melocactus, Nopalea, Pereskia, Rhipsalis e Schlumbergera (BRAINER; OLIVEIRA, 

2007b). Isto porque as cactáceas nativas estão adaptadas às condições edafoclimáticas da 
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região e podem ser utilizadas não só para o setor da floricultura, mas também para o de 

paisagismo (DUARTE, 2004). 

As cactáceas são plantas populares e comercializadas em todo o planeta dada a sua 

facilidade no cultivo, necessitando de poucas regas e de poucos tratos culturais (TAKANE; 

PIVETTA; YANAGISAWA, 2009). No Brasil, os produtores dessas plantas estão 

espalhados no território nacional desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, 

com destaque para o estado de São Paulo (TAKANE; PIVETTA; YANAGISAWA, 2009), 

que no mês de abril de 2012, no âmbito do Veiling Holambra, comercializou, 

aproximadamente, 136.061 unidades (IBRAFLOR, 2011).  

Embora as cactáceas nativas surjam como uma interessante alternativa para o setor 

paisagístico e de plantas ornamentais no Nordeste, é necessário que todo o processo de 

manejo e utilização destas espécies seja feito com cautela e de modo sustentável, buscando 

mitigar ao máximo todos os efeitos nocivos iniciais da exploração destes recursos naturais. 

Dessa maneira, a expansão do agronegócio da floricultura no Nordeste do Brasil 

proporcionará não só um incremento na utilização e valorização dos recursos genéticos 

vegetais autóctones, mas também contribuirá para o desenvolvimento regional sustentável 

e melhoria das condições de vida da população.  

 

 Cadeia produtiva  

As definições para cadeia produtiva encontradas na literatura são vastas e variáveis, 

comumente centradas na análise de todos os processos que envolvem a produção e 

disponibilidade para o mercado de um bem ou produto. Segundo Batalha (2007), o 

conceito de cadeia produtiva (filiére) iniciou-se no âmbito da Escola Francesa de 

Organização Industrial, na década de 1960, e embora não tenha sido desenvolvido para 

estudar a problemática agroindustrial, foi entre os pesquisadores ligados aos setores 

agroindustrial e rural que ele encontrou seus principais defensores (BATALHA, 2007). 

 Entende-se como cadeia produtiva a sequência de setores econômicos, unidos entre 

si por relações de compra e venda, na qual os produtos são crescentemente elaborados 

(PROCHNIK; VAZ, 2002). Esse conceito foi desenvolvido como instrumento de visão 

sistêmica, ou seja, a produção de um bem ou produto pode ser representada como um 

sistema, interconectado por fluxos de materiais, informação e de capital, objetivando suprir 

as necessidades do mercado consumidor final (CASTRO, 2002). 

As cadeias produtivas resultam da crescente divisão de trabalho e da maior 

interdependência entre os agentes econômicos, aplicadas preferencialmente às situações 
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em que há apenas uma sequência aproximadamente linear de setores, como é o caso de 

muitas cadeias do agronegócio (PROCHNIK; VAZ, 2002). Segundo Castro (2002), o 

agronegócio pode ser definido como sendo o conjunto de operações de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos de origem 

agropecuária e florestal visando suprir as necessidades do consumidor final. 

 A cadeia produtiva agroindustrial (CPA) pode ser segmentada em três 

macrossegmentos (BATALHA, 2007): 

1. Comercialização: representa as empresas que estão em contato com o cliente 

final da cadeia de produção e que viabilizam o consumo e comércio dos 

produtos finais. 

2. Industrialização: representa as firmas responsáveis pela transformação das 

matérias primas em produtos finais destinados ao consumidor. 

3. Produção de matérias-primas: reúne as firmas que fornecem as matérias-primas 

iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção do produto 

final. 

A forma adequada de se definir a estrutura de uma CPA, seguindo uma lógica de 

encadeamento das operações, é analisá-la partindo-se sempre do produto final, pois as 

condicionantes impostas pelo consumidor final são os principais indutores de mudanças no 

status quo do sistema (BATALHA, 2007). Para Araújo (2005), por meio da análise da 

cadeia produtiva de um determinado produto agropecuário é possível observar as ações e 

inter-relações entre todos os agentes que a compõem e dela participam, facilitando sua 

descrição e entendimento.  

De acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (CODEAGRO, 2012), a cadeia 

produtiva agroindustrial brasileira de flores e plantas ornamentais está subdividida em três 

segmentos principais: Insumos, Produção e Distribuição e Comércio (Anexo A).  

O setor “Insumos” é de extrema importância para o funcionamento adequado de 

todo processo produtivo e está representado pelas indústrias fornecedoras de insumos 

(adubos, defensivos, corretivos e etc.) e de bens de capital (CLARO et al., 1999). Quanto à 

“Produção”, de acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), no ano de 

2010, existiam cerca de 8.000 produtores espalhados por todos os estados brasileiros, 

destinando ao cultivo de flores e plantas ornamentais cerca de 9.000 hectares, produzindo 

mais de 300 espécies de flores e gerando, aproximadamente, 194 mil empregos diretos 

(IBRAFLOR, 2011).  
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Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2005), a localização é um fator de influência preponderante sobre o segmento 

“Distribuição e Comércio”, isso porque as flores são produtos de rápida perecibilidade e os 

custos com transporte e distribuição são relativamente altos. O comércio é, de maneira 

geral e em última análise, influenciado pelo consumidor final que atua diretamente na 

determinação dos preços e padrões dos produtos ofertados (SEBRAE, 2003).  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE Melocactus LINK & OTTO 

(CACTACEAE) E O IMPACTO DA ATIVIDADE 

EXTRATIVISTA NAS POPULAÇÕES NATURAIS DE M. 

ernestii VAUPEL E M. salvadorensis WERDERM.  
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RESUMO 

 

A extração e comércio de cactáceas nativas em barracas às margens de rodovias vêm 

ocorrendo na região Nordeste do Brasil. Este estudo propõe avaliar a produção informal de 

Melocactus que ocorre em barracas às margens da Rodovia BR-116 no interior do Estado 

da Bahia, compará-la com a produção formal de uma empresa especializada, avaliar o 

impacto extrativista nas populações naturais das espécies comercializadas e avaliar a 

comercialização de Melocactus em três importantes centros consumidores de plantas 

ornamentais: CEASA Campinas-SP, Feira de Santana-BA e Região Metropolitana de 

Salvador-BA. Para a coleta dos dados foram utilizadas conversas informais, entrevistas 

semiestruturadas, ligações telefônicas e pesquisas quantitativas. A comparação entre as 

produções baseou-se no conceito de cadeia produtiva. Verificou-se que na produção 

informal o setor “Insumos” poderia, ou não, requerer investimento de capital inicial, o 

seguimento “Produção” disponibilizava aos “Consumidores Finais” duas espécies de 

Melocactus e o setor “Distribuição e Comércio” compreendia os turistas e caminhoneiros 

que trafegavam pela Rodovia BR-116. Já a produção formal possuía gastos constantes com 

os “Insumos”, produzia oito espécies de Melocactus e seu setor “Distribuição e Comércio” 

se expandia nacionalmente. Foi constatada a comercialização de Melocactus nos três 

centros consumidores, sendo que em Feira de Santana foi diagnosticado o comércio de 

espécimes extraídos da natureza. A coleta de M. salvadorensis se mostrou mais 

intensificada, porém o impacto causado pela atividade extrativista foi maior para a espécie 

M. ernestii. Conclui-se que é necessário estabelecer um modo de produção sustentável no 

interior do Estado da Bahia como alternativa a pratica extrativista atual. 
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ABSTRACT 

 

The extraction and commercialization of native cacti on tents in the margins of roads is 

occurring in some areas of the Brazilian Northeast. The goals of this study were to evaluate 

the informal production of Melocactus occurring on the margins of the BR-116 in the State 

of Bahia, compare it with the formal production of a specialized company, assess the 

impact of extractive activities in natural populations of commercialized species and 

evaluate the sale of Melocactus in three major consuming centers of ornamental plants: 

CEASA Campinas-SP, Feira de Santana-BA and the Metropolitan Region of Salvador-BA. 

For data collection were used informal talks, semi-structured interviews, telephone calls 

and quantitative research. The comparison between products based on the concept of 

supply chain. It was verified that production in the informal sector "Inputs" may or may 

not require initial capital investment, the follow-up "Production" available the "Final 

Consumers" two species of Melocactus and sector "Distribution and Trade" was 

represented by tourists and truckers driving along the highway. The production formal had 

constant spending with the "Inputs", produced eight species of Melocactus and your sector 

"Distribution and Trade" expanded nationally. It has been verified the sale of Melocactus 

in three consumer centers evaluated, and in Feira de Santana was diagnosed trade in 

specimens taken directly from nature. The collection of M. salvadorensis was more 

intensified, but the impact caused by extractive activity was higher for the M. ernestii 

species. Concludes that it is necessary to establish a sustainable mode of production in the 

state of Bahia as an alternative to current extraction practices.   

 

 

 

Keywords: cabeça-de-frade, caatinga, native plants, extractvism 
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1.1. INTRODUÇÃO  

 

O extrativismo indiscriminado de espécies nativas para fomentar o mercado de 

plantas ornamentais aliado a outras atividades antrópicas relativas ao desenvolvimento 

urbano e econômico tem contribuído para o declínio populacional de inúmeras cactáceas 

em vários países (SEMARNAT, 2002; LLAMONAS et al., 2003; BRASIL, 2008; SQUEO 

et al., 2008; MACHADO et al., 2013). 

No âmbito do território nacional, a atividade extrativista, sem prévia autorização 

dos órgãos competentes, é considerada crime pela Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/1998) e pelo Decreto Federal 6.514/2008, pois pode colocar em risco a 

sobrevivência das populações naturais das plantas, principalmente, daqueles taxa cujos 

indivíduos são retirados da natureza por inteiro, como Discocactus, Uebelmannia e 

Melocactus (BRASIL, 2011).  

O gênero Melocactus, conhecido popularmente como cabeça-de-frade ou coroa-de-

frade, compreende um grupo de plantas pequenas, de cladódio globoso a levemente 

achatado e que apresentam uma estrutura reprodutiva terminal diferenciada denominada 

cefálio, principal responsável por agregar valor ornamental ao gênero (TAYLOR, 1991). 

Seu centro de diversidade e endemismo foi proposto para a região Nordeste do Brasil 

(RIZZINI, 1982; RITZ et al., 2007), com destaque para o Estado da Bahia, que abriga 18 

taxa endêmicos (TAYLOR; ZAPPI, 2004), muitos dos quais ameaçados de extinção 

(IUCN, 2013; MACHADO et al., 2013). 

As diferentes espécies de cabeça-de-frade têm sido comercializadas nacional e 

internacionalmente durante décadas, sendo que na região Nordeste é possível encontrar 

espécimes extraídos da natureza sendo vendidas por populações locais em barracas 

localizadas às margens de importantes rodovias (BARRETO et al., 2005), como a BR-116 

(ROMÃO et al., 2008) e BA-052 (BRASIL, 2011) no Estado da Bahia e a BR-232 em 

Pernambuco (CALHEIROS, 2011; LIMA-SILVA et al., 2009). 

Este comércio informal de Melocactus, e de outras cactáceas, tem se mostrado uma 

importante fonte de renda extra para diversas famílias (CALHEIROS, 2011; LIMA-SILVA 

et al., 2009), porém é uma atividade que ameaça constantemente o equilíbrio de todo o 

ecossistema, uma vez que o extrativismo causa acentuado impacto nas populações naturais 

das espécies comercializadas (ROMÃO et al., 2008). Compreender essa relação entre 

homem e natureza é importante para o estabelecimento de ações que visem o 
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desenvolvimento regional sustentável, preservando e valorizando os recursos genéticos 

vegetais autóctones.  

Neste contexto, os objetivos do presente estudo foram: (i) avaliar a dinâmica da 

produção informal de Melocactus que ocorre em barracas instaladas às margens da 

Rodovia BR-116 no interior do estado da Bahia, (ii) compará-la com a produção formal de 

uma empresa especializada na produção de cactáceas situada no Estado de São Paulo, (iii) 

avaliar o impacto da atividade extrativista nas populações naturais das espécies 

comercializadas e (iv) avaliar a comercialização de Melocactus em estabelecimentos 

comerciais localizados em importantes centros consumidores de plantas ornamentais nos 

Estados da Bahia e de São Paulo.  

 

1.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.2.1. Área de estudo 

A área de estudo se encontra às margens da Rodovia BR-116 entre os municípios 

de Feira de Santana (12º 15’ 24” S - 37º 57’ 53” W) e Milagres (12º 51' 12” S - 39º 51' 32” 

W), no Estado da Bahia. 

 

1.2.2. Espécies estudadas 

Todas as cactáceas comercializadas foram coletadas e herborizadas de acordo com 

as técnicas usuais em botânica (MORI et al., 1985) e depositadas no Herbário da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – HUEFS. A coleta foi realizada pelo autor do 

presente estudo, no ano de 2012, com a permissão do Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade (SISBIO). 

A identificação das espécies foi baseada em chaves taxonômicas, comparações com 

outras exsicatas depositadas no HUEFS e, posteriormente, confirmada por um especialista 

na família. As espécies estudadas foram M. ernestii Vaupel (Voucher HUEFS nº. 195169) 

e M. salvadorensis Werderm. (Voucher HUEFS nº. 195170). 

 

1.2.3. Metodologia de estudo 

Foram efetuadas três visitas às barracas dispostas ao longo da Rodovia BR-116 

entre os quilômetros 495 e 545, trecho compreendido entre os municípios de Feira de 

Santana e Milagres. Durante as visitas, a coleta das informações foi realizada utilizando-se 
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simultaneamente de pesquisas qualitativas e quantitativas, conforme metodologia de 

Minayo, Deslandes e Cruz-Neto (2007). 

A abordagem qualitativa fundamentou-se na aplicação de entrevista 

semiestruturada (Apêndice A) (ALBUQUERQUE; LUCENA, 2004) e conversa informal 

(TUCKMAN, 2002) com o responsável pela barraca visando conhecer os produtos 

comercializados, dinâmica da coleta das plantas, insumos, preços estabelecidos e fluxo de 

vendas. 

A pesquisa quantitativa consistiu na contagem do número de cabeças-de-frade em 

cada barraca. As plantas foram agrupadas de acordo com a espécie, largura do cladódio 

(aferida com paquímetro digital) e presença/ausência do cefálio seguindo a metodologia 

utilizada por Hughes et al. (2011), que considerou: plântulas (diâmetro inferior a 5cm); 

juvenis (diâmetro igual ou superior a 5cm e cefálio ausente); adulto (cefálio presente). 

A avaliação da densidade demográfica das espécies, separadas segundo os estádios 

de desenvolvimento, foi realizada conforme a metodologia de Hughes et al. (2011). 

Estabeleceu-se aleatoriamente 10 parcelas de 10 x 10 m (100 m
2
) na área de distribuição 

das populações de Melocactus estudadas [Local de Coleta 1 (LC1) e Local de Coleta 2 

(LC2)] e, dentro de cada parcela, todos os indivíduos foram contados. A análise estatística 

foi feita utilizando o software GENES (CRUZ, 2006).  

Para o cálculo da densidade demográfica utilizou-se a fórmula: Di = Ni / A, onde: 

Di= densidade da espécie i; Ni= número total de indivíduos para a espécie i; A= área total 

medida) (RODAL; SAMPAIO; FIGUEIREDO, 1992). 

O impacto da atividade extrativista (I) nas populações naturais das duas espécies 

comercializadas foi calculado, para o ano de 2011 e 2012, multiplicando o número total de 

indivíduos adultos (t) contabilizados nas barracas pela densidade populacional (Di) obtida 

para este estádio de desenvolvimento em cada local de coleta (I = t x Di). Adicionalmente, 

a média resultante do impacto da atividade extrativista (Im) nos dois anos de estudo foi 

multiplicada pela idade do comércio (c), buscando-se obter um valor estimado da área 

impactada (AI) desde o início desta atividade (AI = Im x c). Optou-se por utilizar a 

densidade demográfica encontrada para os indivíduos adultos no cálculo do impacto da 

atividade extrativista porque este estádio de desenvolvimento é o preferido pelos 

consumidores finais e, por isso, o mais coletado. 

A idade atual do comércio foi estimada com base no trabalho de Crepaldi, Salatino 

e Rios (2004), que avaliaram a comercialização de produtos oriundos de palmeiras nativas 
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na mesma área de estudo e apresentaram a informação de que as barracas estavam 

instaladas em Itatim há cerca de 30 anos. 

 

1.2.4. Comércio formal de Melocactus 

Para identificar as principais empresas especializadas no ramo de paisagismo e 

floricultura que atuam no comércio e produção de cactos consultou-se a Secretaria da 

Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia 

(SEAGRI) e buscaram-se informações na literatura, internet e catálogo telefônico. 

Após a identificação das empresas, fez-se contato telefônico com algumas 

(Apêndice B) (CASSIANI, ZANETTI; PELÁ, 1992) e visita presencial com outras, sendo 

que a escolha das visitas obedeceu a critérios logísticos. A abordagem com as empresas foi 

realizada pelo método de entrevista semiestruturada (Apêndices B e C) 

(ALBUQUERQUE; LUCENA 2004) e a análise da produção baseou-se no conceito de 

“cadeia produtiva” (BATALHA, 2007). 

Aleatoriamente, elegeram-se cinco bairros no município de Feira de Santana 

visando detectar residências que possuíam cactos na ornamentação. 

 

1.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1.3.1. Comércio informal de Melocactus e densidade demográfica 

As barracas de comércio distribuem-se por 50 km às margens da Rodovia BR-116 

entre os municípios de Feira de Santana e Milagres. Nessa extensão, encontramos os 

municípios de Itatim (12°42'S-39°43'W), Milagres (12º32'S-39º51'W), Rafael Jambeiro 

(12º33'S-39º30'W) e Santa Terezinha (12°46'S-39°31'W) (Figura 1). Todos estão inseridos 

em uma microrregião considerada de extrema prioridade para a conservação do bioma 

caatinga (SILVA; TABARELLI; FONSECA, 2003), apresentam indicadores de 

desenvolvimento socioeconômicos baixos (SEI, 2010) e índice de desenvolvimento 

humano médio (PNDU, 2013). 

 

 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Itatim&params=12_42_43_S_39_41_52_W_type:city_region:BR_scale:75000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Itatim&params=12_42_43_S_39_41_52_W_type:city_region:BR_scale:75000
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Figura 1 - Localização da área de estudo representada no mapa do Estado da Bahia.  Feira 

de Santana, BA, 2013. 

 

A maior concentração das barracas, cerca de 50% delas, ocorre na entrada de 

Itatim. Havia 105 barracas em 2011 (81 comercializando Melocactus) e 110 em 2012 (77 

comercializando Melocactus). São barracas de estrutura bastante rústica, feitas de madeira, 

localizam-se nas proximidades da residência dos seus proprietários e ficam abertas entre 

6:00 h e 22:00 h. É um trabalho essencialmente familiar, pois os membros da família se 

revezam nas barracas e todas comercializam os mesmos produtos: plantas ornamentais 

(cactos, bromélias, orquídeas), plantas medicinais, especiarias e artigos variados de gesso, 

porcelana, ferro, barro e palha (Figura 2).  

A dinâmica do funcionamento dessas barracas e o comércio de artefatos de palha 

(palmeiras) foram descritos por Crepaldi, Salatino e Rios (2004). 
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Figura 2 – Produtos comercializados pelas barracas instaladas às margens da Rodovia 

BR-116 nos municípios de Itatim, Milagres, Rafael Jambeiro e Santa Terezinha, 

interior do Estado da Bahia. Feira de Santana, BA, 2013. 
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As espécies de Cactaceae comercializadas nas barracas foram identificadas como 

Cereus jamacaru DC. (Voucher HUEFS 195168), Harrisia adscendens (Gürke) Britton & 

Rose (Voucher HUEFS 185167), M. ernestii, M. salvadorensis, Pilosocereus gounellei (F. 

A. C. Weber) Byles & G. D. Rowley (Voucher HUEFS 195163), Pilosocereus 

pentaedrophorus (Britton & Rose) Backeb. (Voucher HUEFS 195164), Tacinga inamoema 

(K. Schum) N. P. Taylor & Stuppy (Voucher HUEFS 195166) e Tacinga palmadora 

(Britton & Rose) N. P. Taylor & Stuppy (Voucher HUEFS 195165). Além do gênero 

Melocactus, todas as outras espécies, com exceção de P. pentaedrophorus, também são 

comercializadas em barracas às margens da Rodovia BR-232 em Pernambuco (LIMA-

SILVA et al. 2009; CALHEIROS, 2011). 

As espécies objeto deste estudo, M. ernestii e M. salvadorensis, são ambas, 

indistintamente, denominadas na linguagem popular de cabeça-de-frade ou coroa-de-frade 

e distinguem-se botanicamente pelas seguintes características: M. ernestii possui cladódio 

variando de subgloboso a levemente cilíndrico com 9-13 costelas; espinhos por aréola 

variando de 14-21 com 4-8 centrais; espinho radial inferior, reto ou curvado, maior de 

todos (4,5-15,0cm); cefálio elevado e os frutos variam de rosa escuro a vermelho no ápice 

(TAYLOR, 1991). A espécie tem distribuição ampla entre Minas Geais e Paraíba 

(TAYLOR; ZAPPI, 2004) e ocorre exclusivamente em afloramentos rochosos (HUGHES, 

2008).  

Já a espécie M. salvadorensis tem cladódio variando de piramidal globoso a 

globoso-achatado com 8-14 costelas triangulares; espinhos acinzentados que mudam para 

amarelo ou marrom avermelhado; espinhos por aréola variando de 7-10 com 1-4 centrais; 

comprimento do espinho radial inferior de 2-4 cm; cefálio robusto com frutos variando de 

lilás a magenta (TAYLOR, 1991). É endêmica da Bahia e geralmente ocorre sobre rochas 

expostas ou adjacentes a essas rochas ou em solos arenosos e pedregosos na caatinga 

(TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

Os comerciantes afirmaram realizar, preferivelmente, a coleta das cactáceas 

localizadas próximas às suas residências numa frequência bimestral, trimestral ou 

semestral, sendo que o caminho até o local de coleta pode ser percorrido a pé, de bicicleta, 

motocicleta ou automóvel e as plantas são coletadas, acondicionadas e transportadas com o 

auxílio de facões, pás, sacos plásticos, bolsas, cordas e/ou carrinho de mão.  

Foram observados espécimes de Melocactus exposto à venda ou então cultivados 

nas imediações das barracas (Figura 3). No primeiro caso, estavam plantados dentro de 

utensílios reaproveitados (potes de sorvete, margarina, garrafas PETs) ou em vasos de 
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plástico, barro ou gesso comprados de artesãos locais ou de cidades vizinhas por preços 

que variavam de R$ 1,00 a R$ 5,00, sendo que o solo encontrado nas imediações das 

barracas estava sendo utilizado como substrato para as plantas. 

 

  

  

Figura 3 – Espécimes de M. ernestii e M. salvadorensis disponíveis para venda (A, B, 

C) e cultivados nas imediações das barracas (D) instaladas às margens da Rodovia BR-

116 nos municípios de Itatim e Milagres, interior do Estado da Bahia. Feira de Santana, 

BA, 2013. 

 

 Verificou-se que cultivo de cabeças-de-frade era utilizado para repor as 

mercadorias vendidas sem ter que buscar, de imediato, mais espécimes nos locais de 

coleta. Não foi observada a produção de mudas a partir de sementes obtidas das plantas 

cultivadas. 

A quantidade de Melocactus contabilizada no ano de 2011 foi superior ao ano de 

2012, sendo que a coleta da espécie M. salvadorensis se mostrou mais intensificada 
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(Tabela 1). O número de cabeças-de-frade por barraca variou de três até 224 indivíduos, 

com média de 70 indivíduos/barracas em 2011 e 57 indivíduos/barracas em 2012.  

 

Tabela 1 - Espécimes contabilizados durante as visitas realizadas à produção informal de 

Melocactus em barracas instaladas às margens da Rodovia BR-116 nos municípios de 

Itatim e Milagres, no interior do Estado da Bahia. Feira de Santana, BA, 2013. 

Estádios de 

desenvolvimento 
Espécies 2011 2012 

Plântula 

M. salvadorensis 

201 132 

Juvenil 1000 741 

Adulto 2796 2157 

Subtotal  3997 3030 

Plântula 

M. ernestii 

86 66 

Juvenil 307 235 

Adulto 1288 1060 

Subtotal  1681 1361 

Total Ambas 5678 4391 

 

Verificou-se a comercialização de 1-10 espécimes de Melocactus nos meses que 

apresentavam feriados (maio - Dias das Mães; junho - São João e Dia dos Namorados; 

agosto - Dias dos Pais; dezembro - Natal) e de 1-5 nos outros meses, sendo que os 

principais compradores eram os turistas e caminhoneiros que trafegavam pela Rodovia 

BR-116. Segundo os comerciantes, em alguns casos, grandes quantidades de cabeças-de-

frade (30-50) são compradas pelos caminhoneiros e levadas para ser revendidas em outros 

estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Foi constatado que os preços dos Melocactus pouco variavam entre as barracas e 

eram estabelecidos com base no diâmetro, altura e a presença/ausência do cefálio, sendo 

que os adultos eram os mais valorizados (R$ 7,00 – 10,00), seguidos pelos juvenis (R$ 

2,00 – 5,00) e por último as plântulas (R$ 1,00 – 2,00). 

O fluxograma da produção informal de Melocactus está ilustrado na Figura 4. Os 

“Insumos” utilizados pelos comerciantes são provenientes da sua propriedade ou de 

cidades vizinhas, o setor “Produção” disponibiliza duas espécies de Melocactus e os 

turistas e caminhoneiros que trafegam pela Rodovia BR-116 representam os setores 

“Distribuição e Comércio” e “Consumidores Finais”. 
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Figura 4 - Fluxograma representando a produção informal de Melocactus que ocorre em 

barracas instaladas às margens da Rodovia BR-116 nos municípios de Itatim e Milagres, 

interior do Estado da Bahia. Modificado de CODEAGRO/SSA–SP (2012). Feira de 

Santana, BA, 2013. 

 

As densidades demográficas obtidas para as espécies M. salvadorensis e M. ernestii 

em 10 parcelas de 100 m
2 

estabelecidas no LC1 e LC2, respectivamente, podem ser 

visualizadas na Tabela 2. Para os dois LCs, a maior densidade demográfica foi apresentada 

pelas plântulas, seguidas pelos juvenis e, por último, os indivíduos adultos. 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas e Densidade Demográfica (DD) para 10 parcelas de 100 

m
2 

estabelecidas nas populações das espécies M. salvadorensis e M. ernestii no município 

de Itatim, interior do Estado da Bahia. Feira de Santana, BA, 2013. 

Espécie 
Estádios de 

desenvolvimento 
Mínimo Máximo Média CV (%) DD (m²) 

M. salvadorensis 

Plântula 14 100 50,12 50,56 0,51 

Juvenil 19 91 47,87 52,33 0,48 

Adulto 18 87 41,19 51,28 0,42 

M. ernestii 

Plântula 24 134 65,31 56,23 0,65 

Juvenil 11 67 36,62 44,74 0,37 

Adulto 05 23 12,70 53,12 0,13 

  

O impacto da produção informal nas populações naturais dos espécimes de 

Melocactus contabilizadas nos dois anos de estudo, bem como desde o início do comércio, 

pode ser visualizado na Tabela 3. Nota-se que a área perturbada para a espécie M. ernestii 
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é maior do que a área perturbada para M. salvadorensis nos dois anos de estudo e, 

consequentemente, desde que este comércio se iniciou (há 40 anos). 

 

Tabela 3 – Área impactada pela atividade extrativista (em ha) nas populações naturais de 

M. salvadorensis e M. ernestii que ocorrem no município de Itatim-BA, interior do Estado 

da Bahia, no ano de 2011, 2012 e desde o início do comércio (40 anos atrás). Feira de 

Santana, BA, 2013. 

Espécie 
Área impactada (ha) 

2011 2012 40 anos* 

M. salvadorensis 0,95 0,72 33,40 

M. ernestii 1,29 1,05 46,80 

* A idade do comércio foi estimada com base no trabalho de Crepaldi, Salatino e Rios (2004) que 

estudaram, nesta mesma região, o comércio de produtos oriundos de palmeiras nativas. 

  

 No ano de 2012, o IBAMA, por meio da Operação Magnólia, autuou as barracas 

que comercializavam cactos, bromélias e/ou orquídeas nativas, apreendendo 5.164 plantas 

e aplicando multas cujo valor total atingiu o montante de R$ 1,5 milhão (IBAMA, 2012). 

1.3.2. Produção e comércio formal de Melocactus 

A busca na literatura indicou que as principais empresas nacionais especializadas 

no comércio de cactos estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil: Horst Comércio de Cactus 

Ltda. (Imigrantes, RS), responsável pelo maior cactário da América Latina (COSTA, 

2009); Cactus Hino (Jundiaí, SP) e Olsthoorn Cactus & Succulentas (Artur Nogueira, SP), 

ambas fornecedoras de produtos para o Veiling Holambra, principal centro de 

comercialização de flores e plantas da América Latina (THOMAZ; NEGRELLI, 2007). 

Dessas empresas, apenas a Olsthoorn Cactus & Succulentas produz Melocactus, motivo 

pelo qual se utiliza esta empresa como modelo no atual estudo. 

A Olsthoorn Cactus & Succulentas foi fundada em 1986 e dedica-se 

exclusivamente à produção de cactos e suculentas (Figuras 5A, B e C). Todas as fontes de 

germoplasma das espécies de cactáceas comercializadas foram obtidas de sementes 

compradas de outros produtores ou, em relação às espécies nativas, coletadas de 

populações naturais na década de 1980 e multiplicadas ex situ.  

Foi constatada que a estratégia adotada pela Empresa para garantir a venda dos 

produtos aos atacadistas era a de diversificar espécies em uma mesma embalagem plástica 
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(Figura 5D), por isso, os Melocactus eram colocados entre espécies dos gêneros 

Echinocactus Link & Otto, Ferocactus Britton & Rose, Mammillaria Haw., Parodia 

Sperg., Pilosocereus K. Schum., dentre outros, para então serem comercializados. 

Verificou-se que a produção mensal de Melocactus juvenis variava de 300 a 500 

indivíduos (10 cm de diâmetro) comercializados em embalagens plásticas com porta vasos 

para 12 cactos ou então dentro de caixas de papelão com oito unidades de diferentes 

cactáceas. Já a produção mensal de espécimes adultos era menor, variando de 30 a 40 

indivíduos colocados em embalagens plásticas com porta vasos contendo seis espécies 

diferentes de cactos (diâmetro de 13-15 cm) ou então comercializados, unitariamente, em 

vasos de barro ou cerâmica (diâmetro de 22-25 cm) (Figuras 5E e F). 

Foi constatada a produção de oito espécies de Melocactus: M. azureus Buin. & 

Bred., M. concinnus Buin. & Bred., M. conoideus Buin. & Bred., M. ernestii, M. 

glaucescens Buin. & Bred., M. matanzanus Léon, M. salvadorensis e M. zehntneri (Britton 

& Rose) Luetzelburg. Dentre estas espécies, a de maior destaque é M. matanzanus, pois 

atinge a idade adulta em apenas três anos e meio (cerca de 10 cm de diâmetro) e, quando 

colocada na mesma embalagem com outras cactáceas, atrai a atenção dos clientes por 

possuir o cefálio.  

Não há produção de plântulas porque este estádio de desenvolvimento é pouco 

atrativo aos consumidores finais e, consequentemente, pouco lucrativo. Por isso, a 

Empresa prefere esperar que atinjam o estádio juvenil ou adulto para então serem 

comercializadas por um preço mais elevado.  

Verificou-se que o valor atribuído aos produtos aumentava de acordo com o 

aumento do diâmetro da planta, com espécimes juvenis custando R$ 2,50 e os adultos 

variando de R$ 10,00 (diâmetro de 13-15 cm) a R$ 40,00 (diâmetro de 22-25 cm). 

 

 

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Lord_Britton
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nelson_Rose
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Figura 5 – Produção de Melocactus na empresa Olsthoorn Cactus & Succulentas; A, B e 

C: vista geral das estufas de produção; D: produtos diversos prontos para a 

comercialização; E e F: Melocactus sp. e outras cactáceas disponíveis para a venda. 

Fonte: Site Oficial da Empresa (Olsthoorn..., 2010). Feira de Santana, BA, 2013. 
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O fluxograma da produção formal de Melocactus que ocorre na empresa Olsthoorn 

Cactus & Succulentas está ilustrado na Figura 6. Nota-se que os “Insumos” são fornecidos 

periodicamente por outras empresas, o setor “Produção” está representado por oito 

espécies de Melocactus em vasos de tamanhos variados e as diferentes formas de 

“Distribuição e Comércio”, principalmente, o Veiling Holambra, permitem que os produtos 

cheguem até os “Consumidores Finais” espalhados por todo o Brasil. 

 

 

Figura 6 - Fluxograma da produção formal de Melocactus que ocorre na empresa 

Olsthoorn Cactus & Succulentas sediada no município de Artur Nogueira, no interior do 

Estado de São Paulo. Modificado de CODEAGRO/SSA–SP (2012). Feira de Santana, 

BA, 2013. 

 

Verificou-se que as duas floriculturas instaladas na CEASA Campinas-SP 

comercializavam os Melocactus produzidos pela Olsthoorn Cactus & Succulentas. 

Segundo os floristas, os clientes compram os cactos que julgam ser esteticamente mais 

bonitos e, por isso, é importante que haja bastante diversificação nos produtos ofertados. A 

procura pelos produtos ocorre constantemente, porém os Melocactus menores (juvenis) são 

comercializados em maior escala quando comparados aos adultos, principalmente pelo seu 

custo menos elevado (Tabela 4). 

No município de Feira de Santana foi constatado que uma floricultura e dois hortos 

comercializavam cabeças-de-frade. Os responsáveis por estes estabelecimentos comerciais 

relataram que adquirem as plantas de produtores localizados no município de Itaberaba-BA 

e que as vendas são esporádicas. Os espécimes disponíveis para venda não apresentavam 

uniformidade quanto ao tamanho dos vasos e das plantas, alguns possuíam manchas pretas 

e ranhuras na epiderme e/ou espinhos quebrados e aréolas sem espinho. Verificou-se que o 
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valor dos produtos aumentava proporcionalmente ao aumento do diâmetro das plantas 

(Tabela 4). 

Já na Região Metropolitana de Salvador, 13 floriculturas, dois hortos e duas 

empresas paisagísticas possuíam espécimes de Melocactus disponíveis para venda imediata 

e quatro floriculturas comercializavam o produto somente mediante encomenda, sendo que 

em ambos os casos as plantas eram adquiridas via Veiling Holambra. Os responsáveis 

pelos estabelecimentos comerciais afirmaram que as vendas são esporádicas, aumentam 

nos períodos que precedem datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos 

Namorados e os preços mais elevados são atribuídos aos indivíduos com maiores 

diâmetros (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Valores, em reais, atribuídos aos espécimes de Melocactus comercializados 

na CEASA Campinas-SP, no município de Feira de Santana-BA e na Região 

Metropolitana de Salvador-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

Estádios de 

desenvolvimento 

CEASA Campinas-SP 

(R$) 

Feira de Santana-BA 

(R$) 

Região 

Metropolitana de 

Salvador-BA 

(R$) 

Plântula NC NC NC 

Juvenil 7,00 5,00 7,00  

Adulto 30,00* – 60,00** 5,00* – 15,00** 15,00* – 45,00* 

NC: Não comercializado; * Espécimes com diâmetro de 13-15cm; ** Espécimes com diâmetro de 22-

25cm.  

 

A justificativa obtida em uma floricultura e um horto em Feira de Santana e seis 

floriculturas da Região Metropolitana de Salvador para a baixa procura por Melocactus, e 

por cactáceas em geral, é a de que elas ocorrem naturalmente em várias regiões do Estado 

da Bahia e podem ser encontradas e coletadas por qualquer pessoa. Os moradores das 25 

propriedades particulares visitadas na cidade de Feira de Santana-BA afirmaram ter 

coletado as cabeças-de-frade diretamente de populações naturais localizadas no estado da 

Bahia.  

Contatou-se que não existem produtores de cactáceas cadastrados na SEAGRI e 

destaca-se o fato de que dois floristas da Região Metropolitana de Salvador afirmaram não 

trabalhar com Melocactus e recomendaram que procurasse por essas plantas em barracas 
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localizadas às margens da Rodovia BR-116 nas imediações dos municípios de Itatim-BA e 

Milagres-BA. 

As características da produção informal verificadas neste estudo se mostraram 

semelhantes àquelas encontradas por Lima-Silva et al. (2009) e Calheiros (2011) para o 

comércio de cactáceas nativas que ocorre às margens da Rodovia BR-232 no Estado de 

Pernambuco, onde a barraca atua como fonte de renda alternativa a outras atividades 

econômicas, seu funcionamento é anual e quase ininterrupto, a gerência do negócio 

independe do sexo, são comercializadas plantas exóticas e plantas nativas extraídas de 

populações naturais encontradas na região. 

Embora a quantidade de barracas instaladas às margens da Rodovia BR-116 tenha 

aumentado no segundo ano de estudo, o número de barracas comercializando Melocactus 

diminuiu de 81 para 77, fator que pode ter contribuído, juntamente com a sazonalidade das 

coletas, para a diminuição do número de cabeças-de-frade contabilizados no ano de 2012. 

Ainda assim, a elevada quantidade de espécimes de Melocactus disponíveis para venda, 

indica que a atividade extrativista é um dos pilares de sustentação do comércio informal. 

 O extrativismo, caracterizado por baixos investimentos de capital e uso de mão de 

obra simplificada (HOMMA, 1982), possibilita ao produtor informal investir pouco, ou 

nenhum, recurso no setor “Insumos”, contribuindo para que os espécimes de Melocactus 

sejam oferecidos aos “Consumidores Finais” por um preço abaixo do preço de mercado. 

Em contrapartida, a produção de plantas ornamentais padronizadas demanda um controle 

sanitário rigoroso, além de aplicações periódicas de fertilizantes e defensivos (CLARO et 

al., 1999), por isso os gastos com este mesmo setor na produção formal são constantes e, 

consequentemente, sempre embutidos no preço final de cada produto. 

O setor “Produção” informal disponibiliza para seus consumidores finais duas 

espécies: M. ernestii e M. salvadorensis; sendo que a extração da segunda ocorre de 

maneira mais intensiva, pois o LC1 está mais próximo (1km) do local de maior 

concentração de barracas. O baixo valor encontrado para a densidade demográfica dos 

indivíduos adultos neste local pode ser resultante da prática extrativista, uma vez que 

baixos valores para a densidade demográfica de adultos na população de M. conoideus, 

espécie com características ecológicas semelhantes à M. salvadorensis, foi atribuído a forte 

pressão antrópica a qual esta população está submetida (BRITO et al., 2007). 

Além do extrativismo, a atividade pecuária pode estar exercendo influência direta 

ou indireta na densidade demográfica de M. salvadorensis, uma vez que os cabeças-de-

frade são consumidos in natura por caprinos e equinos (TAYLOR; ZAPPI, 2004; 
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MACHADO, 2009), ou então utilizados pelos sertanejos em épocas de seca como recursos 

alimentares para esses animais (ANDRADE, 2008). Observações diretas de animais 

domésticos se alimentando de M. glaucescens foram relatadas por Lambert, Borba e 

Machado (2006), e segundo o BRASIL (2011), a atividade pecuária tem se tornado uma 

constante ameaça a todas as cactáceas da caatinga, uma vez que se expande cada vez mais 

pelo Nordeste brasileiro (ALVES, 2007). 

Embora mais distante do local de maior concentração das barracas (LC2 = 10 km), 

a espécie M. ernestii não é mais valorizada em relação a M. salvadorensis, isto porque os 

comerciantes não incorporam ao preço final do produto o esforço empregado na realização 

da atividade extrativista (distância percorrida, combustível do veículo, desgaste dos 

equipamentos, desgaste físico na coleta, transporte dos espécimes e etc.).  Assim, a 

distância das barracas em relação à população natural desta espécie pode ser um dos 

fatores que contribuiu para o menor número de exemplares contabilizados durante o estudo 

(Tabela 1). 

Segundo Hughes et al. (2011), a espécie M. ernestii apresenta uma estrutura 

populacional na qual a taxa de mortalidade diminui com o aumento do tamanho da planta, 

assim ocorre no LC2. Essa flutuação no número de indivíduos é resultante de causas 

múltiplas, bióticas e abióticas, que atuam de maneira diferente em cada um dos estádios de 

desenvolvimento e que podem ser dependentes ou independentes da própria densidade 

demográfica (HUGHES et al., 2011). Porém, no caso específico do LC2, a atividade 

extrativista também parece estar exercendo influência nos aspectos demográficos 

encontrados, pois os indivíduos mais coletados são os adultos, seguidos pelos juvenis e por 

último as plântulas.  

Ainda que os espécimes de M. salvadorensis sejam extraídos da natureza em maior 

quantidade, o impacto da atividade extrativista é mais expressivo na população natural de 

M. ernestii, principalmente se levarmos em consideração o tempo de existência do 

comércio (Tabela 3). Porém, como o extrativismo é uma atividade não sustentável, a 

tendência é o declínio da extração e das vendas em função do declínio populacional até que 

essa atividade se torne antieconômica (HOMMA, 1982).  

Esta fase de declínio, caracterizada pela redução dos recursos naturais e pelo 

aumento nos custos de extração, resulta na queda gradativa da atividade extrativista ou na 

elevação dos preços dos produtos (HOMMA, 1982) e já pode ser observada na área de 

estudo para a espécie M. ernestii, preterida em relação a M. salvadorensis porque sua 
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população está mais longe e, consequentemente, exige maiores esforços (físicos e 

econômicos) de coleta.  

Embora tenha sido relatado pelos envolvidos na produção formal de Melocactus 

que a variedade das espécies de cactáceas é um fator importante na comercialização das 

plantas, em Itatim verificou-se o oposto, uma vez que foi identificada uma especialização 

no comércio de coroas-de-frade em detrimento de outras espécies. Esta especialização 

parece ocorrer também em Serra Talhada/Custódia (LIMA-SILVA et al., 2009) e Calumbi 

(CALHEIROS, 2011) e pode sinalizar uma preferência dos consumidores finais pelas 

espécies de Melocactus. 

Tanto na produção informal quanto na produção formal, os preços estabelecidos 

para os diferentes estádios de desenvolvimento estão diretamente relacionados ao diâmetro 

do cladódio (Tabela 4). Porém, na produção formal existe uma padronização das plantas 

comercializadas, tornando fixo o valor final atribuído para cada produto. Como esta 

padronização não ocorre na produção informal, o diâmetro dos indivíduos compreendidos 

dentro de um mesmo estádio de desenvolvimento é variável e, consequentemente, os 

preços atribuídos aos produtos finais também são.  

A relativa falta de interesse dos consumidores finais pelas plântulas, relatada pelo 

diretor técnico da Empresa avaliada neste estudo, é confirmada na produção informal, uma 

vez que este estádio de desenvolvimento foi aquele que apresentou o menor número de 

indivíduos contabilizados tanto em 2011 quanto em 2012. Infere-se que sua 

comercialização só permanece ativa porque todos os estádios de desenvolvimento são 

extraídos diretamente da natureza e, por isso, não é necessário que se espere anos até que 

atinjam o estádio juvenil ou adulto para que se tornem mais atrativos aos consumidores 

finais e sejam comercializados por um valor mais elevado. 

Os preços atribuídos pelos produtores informais de Itatim-BA e Milagres-BA aos 

espécimes de M. ernestii e M. salvadorensis (R$1,00 – R$10,00) são semelhantes àqueles 

observados por Lima-Silva et al. (2009) para a espécie M. zehntneri em Calumbi-PE, 

variando de R$ 0,50 – R$ 05,00, e por Calheiros (2011) também para M. zehntneri no 

trecho entre Serra Talhada-PE e Custódia-PE, cujos indivíduos custavam de R$ 2,00 a R$ 

10,00 dependendo do diâmetro da planta. 

Em relação aos valores praticados nos estabelecimentos comerciais avaliados, nota-

se que os preços encontrados no município de Feira de Santana-BA são inferiores àqueles 

da Ceasa Campinas-SP, Região Metropolitana de Salvador-BA e, em relação aos adultos, 

podem ser menores até que o valor de produção em Artur Nogueira-SP (Tabela 4). Isso só 
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é possível caso as plantas oriundas de Itaberaba-BA possuam baixo custo de produção ou 

então sejam oriundas de práticas extrativistas.  

Embora Bárcenas (2006), afirme que opiniões técnicas baseadas em características 

visuais das cactáceas mexicanas comercializadas não permitem uma resposta inequívoca a 

respeito das origens das plantas, as condições nas quais se encontravam os Melocactus e a 

ausência de produtores de cactáceas cadastrados na SEAGRI levam a crer que plantas 

extraídas diretamente de seu habitat natural estão disponíveis para venda em alguns 

estabelecimentos comerciais de Feira de Santana-BA. 

Santos, Bittencourt e Nogueira (2005), estudando a cadeia produtiva de bromélias 

no estado do Paraná, identificaram que plantas extraídas da natureza eram vendidas ou para 

os produtores, que as cultivavam e depois revendiam por preços mais elevados para 

atacadistas e varejistas, ou diretamente para os atacadistas e varejistas. Para Chone e 

Oliveira (2005), umas das melhorias potenciais no setor “Comércio e Distribuição” da 

cadeia produtiva de orquídeas do gênero Phalaenopsis seria o combate à informalidade, 

uma vez que ela é um fator desfavorável na competitividade da cadeia e dificulta o 

levantamento de estatísticas reais sobre o mercado consumidor. 

A pouca lucratividade, decorrente da falta de vendas de Melocactus nos 

estabelecimentos comercias da Região Metropolitana de Salvador-BA, pode levar os 

comerciantes a abandonarem a comercialização de cabeças-de-frade ou então a 

trabalharem apenas com encomendas. Essa desvalorização do produto decorre da baixa 

procura por parte dos consumidores finais, que podem tanto extraí-los diretamente da 

natureza (como constatado em Feira de Santana-BA) quanto adquiri-los em comércios 

informais (como relatado por dois comerciantes da Região Metropolitana de Salvador) por 

preços mais baixos. Nesta perspectiva, a produção informal de Melocactus exerce 

influência no setor “Comércio e Distribuição” da produção formal, uma vez que as plantas 

comercializadas nos estabelecimentos formais da Região Metropolitana de Salvador-BA 

(adquiridas via Veiling Holambra) competem com aquelas oriundas de práticas 

extrativistas.  

O setor “Distribuição e Comércio” da produção informal é favorecido pela sua 

localização, uma vez que a Rodovia BR-116 é uma das mais importantes ligações 

rodoviárias entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (BRASIL, 2012). O intenso 

e contínuo tráfego de veículos pela Rodovia permite que a comercialização de Melocactus 

seja realizada durante o ano todo, com destaque para as sazonais aquisições de um grande 
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número de espécimes pelos caminhoneiros, possibilitado a expansão do setor “Distribuição 

e Comércio” da produção informal para outros Estados do Brasil.  

Porém, ainda que a venda de um grande volume de plantas proporcione um maior 

incremento na renda do produtor informal, os principais beneficiados são os 

caminhoneiros, pois atuam como atravessadores nesse canal de comercialização, 

comprando as plantas na Rodovia BR-116 e revendendo as plantas em regiões Sudeste e 

Sul do Brasil. Segundo Olsthoorn (2011): [A produção de cactáceas em estufas e casas de 

vegetação sofreu durante muito tempo a competição de plantas extraídas ilegalmente da 

natureza na região Nordeste e trazidas por caminhoneiros para serem comercializadas no 

Estado de São Paulo] (comunicação pessoal)
1
.  

Esta realidade não é exclusiva do território brasileiro e, de acordo com Bárcenas 

(2006), uma das razões que fazem com que a produção e comercialização formal de 

cactáceas no México sejam pouco lucrativas e de alto risco é a competição com as plantas 

oriundas do extrativismo que, por não possuírem valor de produção agregado, são vendidas 

por preços bem inferiores aos praticados no comércio formal. De fato, a coleta excessiva e 

ilegal de espécies nativas para a comercialização nacional e internacional é uma constante 

ameaça às cactáceas mexicanas (OLDFIELD, 1997; BÁRCENAS, 2003). 

 Todavia, a proteção oficial a essas plantas existe a, aproximadamente, 66 anos e 

neste período diversas medidas têm sido tomadas objetivando aumentar o conhecimento 

sobre esta família, conservá-la e utilizá-la da melhor maneira (BÁRCENAS, 2006). Dentre 

elas estão consecutivas alterações no código penal mexicano visando punir de maneira 

mais severa os coletores ilegais e seguidas intervenções junto a Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção 

(CITES) buscando dificultar o comércio internacional (SÁNCHEZ; CANTÚ, 1999). 

No Brasil, os representantes da família Cactaceae foram incluídos na lista de 

espécies ameaçadas pela primeira vez somente em 2008 (BRASIL, 2008), reconhecendo 

como ameaçados uma proporção de menos de 9% dos taxa distribuídos pelo território 

nacional (BRASIL, 2011). Não existe nenhuma lei estadual ou federal específica de 

proteção às cactáceas, sendo que as atividades de extração e comercialização de cactáceas 

são incluídas nas mesmas leis de proteção à flora brasileira (Lei nº 9.605/98). Porém, 

alguns policiais e autoridades judiciais ainda consideram que o comércio ilegal da flora 

nativa não é um crime grave (LE DUC, 1996) e, por isso, em muitas situações, não há 

abertura de inquérito policial para apurar o caso e nem ações penais punitivas aos 

criminosos. 

1 
Informação fornecida por Olsthoorn via correio eletrônico (e-mail), em outubro de 2011. 
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A captura e comércio ilegal de exemplares da fauna e da flora e a alta incidência de 

táxons endêmicos, dentre outros fatores, levaram o MMA a classificar a microrregião de 

Milagres, que compreende todos os municípios avaliados neste estudo, como de extrema 

importância para a conservação da diversidade biológica, recomendando que fosse 

instalada urgentemente neste local uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

(SILVA; TABRELLI; FONSECA, 2003). Porém, a primeira atuação do Ministério do 

Meio Ambiente buscando coibir o comércio ilegal de exemplares da flora neste local 

ocorreu apenas no ano de 2012 pelo IBAMA (Operação Magnólia).  

  Embora o foco da Operação Magnólia não tenha sido exclusivamente as cactáceas, 

essa foi a primeira iniciativa no âmbito nacional de proteção efetiva aos exemplares desta 

família, findando uma atividade extrativista que perdurava por 40 anos e impactou cerca de 

60 ha. No entanto, esta produção informal de cactáceas com base no extrativismo também 

ocorre em outras regiões do nordeste brasileiro atentando diretamente contra os objetivos 

estabelecidos pela Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e contra as metas de 

proteção da flora proposta na Estratégica Global para Conservação de Plantas (CDB-

GSPC). 

Diante da necessidade de se garantir o desenvolvimento regional sustentável, a 

valoração dos recursos genéticos autóctones e o cumprimento de tratados internacionais 

vinculantes (CDB e CDB-GSPC), surge como possibilidade alternativa à atividade 

extrativista que ocorria às margens da Rodovia BR-116, a união dos comerciantes para a 

formação de uma cooperativa de produção de cactáceas, cujas matrizes de produção seriam 

os espécimes cultivados nas imediações das barracas e que não foram apreendidos pelo 

IBAMA durante a Operação Magnólia, evitando assim a coleta de frutos e espécimes das 

populações naturais já bastante impactadas. 

Iniciativa similar ocorreu na região do Baixo Jaguaribe-CE, onde diversos 

produtores associados encontraram na produção de cactos e suculentas uma alternativa 

viável para o incremente de sua fonte de renda pessoal (DUARTE, 2004). No início de 

todo o processo os produtores não conheciam as técnicas de produção das plantas, porém, 

auxiliados por órgãos governamentais, passaram a cultivar cactos e suculentas e agregar 

valor a sua produção com a confecção de mini jardineiras (DUARTE, 2004). 

Além de todas as cactáceas já comercializadas, pesquisas bibliográficas e 

levantamentos florísticos na área poderiam auxiliar na obtenção de novas espécies para 

diversificar a produção, pois a variedade dos produtos é um fator considerado importante 

pelos “Consumidores Finais” na compra de cactáceas. Todo o processo deve ser 



51 

acompanhado por intervenções de cunho sócio-educativas realizadas com o objetivo de 

capacitar os comerciantes para o ingresso em uma nova cadeia produtiva e esclarecer sobre 

a importância da conservação dos recursos genéticos. Robledo et al. (2001), relataram a 

possibilidade de recuperação das populações naturais de M. matanzanus ameaçadas de 

extinção por meio de investimentos nas áreas de capacitação e educação ambiental.  

Haja vista que a formação de uma cooperativa possibilitaria seu registro em cartório 

(CNPJ) e na SEAGRI, convênios de fornecimento de cactáceas para estabelecimentos 

comerciais diversos poderiam ser firmados, ampliando o setor “Distribuição e Comércio” 

da produção informal e suprindo a carência de produtos dos estabelecimentos comerciais 

da Região Metropolitana de Salvador-BA, que importam as cactáceas produzidas no 

Estado de São Paulo, e de outros municípios do Estado da Bahia.  

 

1.4. CONCLUSÕES 

 

 O comércio informal de Melocactus que ocorre às margens da Rodovia BR-116 é 

uma atividade espontânea sem organização ou ação coordenada. 

 

 É uma atividade importante economicamente para as famílias que a praticam, mas 

que não valoriza a diversidade local. 

 

 Existe uma especialização no comércio de Melocactus às margens da Rodovia BR-

116 ocasionado pela preferência dos consumidores finais por estas plantas. 

 

 Essa produção local não é suficientemente articulada para abastecer o mercado 

consumidor de Feira de Santana e Região Metropolitana de Salvador. 

 

 São praticados valores menores do que os da produção formal. 

 

 Produz a diminuição de populações naturais e pode levar a extinção local destas 

populações. 

 

 Existe tecnologia para o desenvolvimento da atividade de produção sem danos ao 

meio ambiente ou as populações naturais das espécies comercializadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE DESCRITORES, CARACTERIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE MORFOLÓGICA EM 

MELOCACTUS LINK & OTTO (CACTACEAE) 
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RESUMO 

 

O gênero Melocactus distribui-se pela região Neotropical e compreende 34 espécies, 

muitas das quais ameaçadas de extinção. O presente estudo propôs uma lista de descritores 

para caracterização e avaliação dos acessos de Melocactus conservados no Banco Ativo de 

Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana BAGC-UEFS. 

Foram utilizados 13 acessos com número variável de indivíduos (4-12) totalizando 75 

plantas coletadas no Estado da Bahia e alocadas em canteiros com 3,63 m² na Unidade 

Experimental do Horto Florestal-UEFS. Uma lista de 54 descritores foi elaborada com 

base na variabilidade morfológica observada entre as plantas e em estudos envolvendo os 

aspectos taxonômicos do gênero. O teste de correlação de Spearman e a Análise de 

Componentes Principais (PCA) foram utilizados para selecionar os descritores menos 

correlacionados e os mais importantes para o estudo da diversidade morfológica, 

respectivamente. A partir dos descritores originais e selecionados foram obtidas as 

matrizes de distâncias utilizando o algoritmo de Gower. O teste de Mantel foi utilizado 

para comparar as duas matrizes e a Análise de Agrupamento foi realizada pelo método 

UPGMA. Os acessos apresentaram variabilidade para todos os descritores avaliados. O 

teste de correlação de Spearman e a PCA possibilitaram o descarte de 44% dos descritores 

propostos inicialmente. O teste de Mantel revelou que o descarte dos descritores não 

proporcionou perda de informações (r = 0,98). A Análise de Agrupamento resultou na 

formação de seis grupos, evidenciando ampla variabilidade presente no BAGC-UEFS. Os 

resultados obtidos sugerem que novos acessos de Melocactus devem ser coletados e 

conservados para fins de preservação e uso dessa diversidade de maneira articulada para 

evitar a extinção de populações locais. 

 

 

 

Palavras-chave: análises multivariadas, cabeça-de-frade, conservação ex situ, 

morfometria  
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ABSTRACT 

 

The genus Melocactus is distributed by the Neotropical region and comprises 34 species, 

many of them are endangered species. This study proposes a list of descriptors for 

characterization and evaluation of Melocactus accessions conserved in Banco Ativo de 

Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana (BAGC-UEFS). 

It used 13 accessions with variable number of individuals (4-12) totaling 75 plants 

collected in the State of Bahia and placed in plots with 3.63 m² in Unidade Experimental 

do Horto Florestal-UEFS. One list of 54 descriptors was developed based on personal 

observation and studies involving taxonomic aspects of the genus. The Spearman 

correlation test and Principal Component Analysis (PCA) were used to select the 

descriptors less correlated and more important for the study of morphological diversity, 

respectively. From the original and selected descriptors were obtained distance matrices 

using the Gower’s algorithm. The Mantel test was used to compare the two matrices and 

Cluster Analysis was performed by UPGMA. The accessions showed variability for all 

descriptors tested. The Spearman correlation test and PCA allowed the disposal of 44% of 

the initially proposed descriptors. Mantel's test revealed that the disposal of descriptors 

provided no loss of information (r = 0.98). The Cluster analysis resulted in the formation 

of six groups, with wide variability present in BAGC-UEFS. The results achieved suggest 

that new Melocactus accessions should be collected and conserved for preservation 

purposes and use this diversity in a coordinated manner to avoid extinction of local 

populations. 

 

 

 

Keywords: cabeça-de-frade, ex situ conservation, morfometric, multivariate analysis 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Melocactus Link & Otto, conhecido popularmente como cabeça-de-frade 

ou coroa-de-frade, compreende, aproximadamente, 34 espécies de plantas pequenas, de 

cladódio globoso a levemente achatado e que apresentam uma estrutura reprodutiva 

terminal diferenciada denominada cefálio (TAYLOR, 1991; TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

Embora amplamente distribuído pelas Américas, com predominância em regiões áridas e 

semiáridas, seu centro de diversidade tem sido proposto para a região Nordeste do Brasil 

(RITZ et al., 2007), particularmente no estado da Bahia, onde 18 das 22 espécies e 

subespécies encontradas são endêmicas (TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

As espécies de Melocactus são importantes fontes de alimento para vertebrados e 

invertebrados (NASSAR; RAMIREZ, 2004; COLAÇO; FONSECA; MACHADO, 2006; 

HUGHES, 2008; HUGHES, 2009; BERNABELA; SORIANO, 2010) e são utilizadas no 

Nordeste do Brasil na alimentação humana e animal, medicina popular, atividades lúdicas, 

rituais religiosos e no enchimento de celas, cangalhas e almofadas (ANDRADE, 2008).  

Outro aspecto importante para este gênero é sua utilização, nacional e internacional, 

como planta ornamental (BRASIL, 2011), fator que tem contribuído para a coleta ilegal de 

espécimes em populações naturais por comerciantes e colecionadores (TAYLOR, 1991; 

CAPÍTULO 1). Por isso, à medida que o agronegócio brasileiro de flores e plantas 

ornamentais se expande nacionalmente, principalmente no Nordeste do país (AKI, 2002), 

aumenta-se tanto a preocupação com a degradação da vegetação nativa pela atividade 

extrativista quanto à demanda por recursos genéticos autóctones que possam ser 

explorados economicamente, como é o caso do gênero Melocactus. 

Buscando aliar a conservação e o uso econômico de Melocactus e de outras 

cactáceas nativas da caatinga (CREPALDI; ROMÃO, 2005), foram realizadas expedições 

de coleta de germoplasma em diferentes municípios dos estados da Bahia, Sergipe e 

Alagoas para a formação do Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (BAGC-UEFS) (ROMÃO; HUGHES, 2008). Atualmente, o 

BAGC-UEFS conserva 13 acessos de Melocactus, sendo que quatro deles: M. azureus, M. 

ferreophilus, M. glaucescens e M. salvadorensis; representam populações de espécies que 

estão sob algum grau de ameaça de extinção (BRASIL, 2008; MACHADO et al., 2013; 

IUCN, 2013) e um (M. paucispinus) representa a população de uma espécie da flora 

brasileira com deficiência de dados (BRASIL, 2008). 
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Todavia, esses acessos ainda não foram caracterizados e avaliados, o que impede 

que seja reconhecida a variabilidade presente no BAGC-UEFS, vital para a conservação, 

manejo e utilização adequada dos recursos genéticos vegetais (GOEDERT, 2007). Tanto a 

caracterização quanto a avaliação são realizadas com o auxílio de uma lista de 

características descritivas ou descritores (VALLS, 2007), que são atributos ou caracteres 

observados nos acessos de um banco de germoplasma e que permitem a distinção entre 

eles dentro de uma mesma cultura (HOWES, 1981; GIACOMETTI, 1988), porém, para o 

gênero Melocactus essa lista é inexistente.  

 Diante do exposto, procurou-se com este estudo: (i) propor uma lista de descritores, 

(ii) caracterizar e (iii) avaliar a diversidade morfológica dos acessos de Melocactus 

conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (BAGC-UEFS). 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1. Banco de germoplasma 

O BAGC-UEFS está instalado na Unidade Experimental do Horto Florestal 

pertencente à Universidade Estadual de Feira de Santana (UNEHF-UEFS), situado na 

latitude 14º12’21”S e longitude 38º58’46”W com elevação de 268 m. Segundo a 

classificação climática de Koppen, o clima no município de Feira de Santana é 

caracterizado como tropical quente e úmido (Cw), com temperatura média anual de 24°C e 

precipitação média anual de 848 mm (DINIZ; SANTOS; SANTO, 2008).  

No BAGC-UEFS estão conservados 13 acessos de Melocactus (Tabela 5) coletados 

em diferentes municípios da Bahia (Figura 7), representando 50% do total de espécies e 

subespécies reconhecidas para este Estado (TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

 

Tabela 5 – Relação das populações de Melocactus com as respectivas espécies e 

subespécies, procedência (municípios) e números no Banco Ativo de Germoplasma de 

Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

Espécie Procedência 
Código no  

BAGC-UEFS 

M. oreas subsp. cremnophilus Jacobina Acesso 01 (01A-01L) 

M. bahiensis subsp. bahiensis f. acispinosus Jacobina Acesso 02 (02A-02F) 

M. zehntneri Caatinga do Moura (Jacobina) Acesso 03 (03A-03F) 
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Tabela 5 – Continuação...   

Espécie Procedência 
Número no 

 BAGC-UEFS 

M. ferreophilus América Dourada 
Acesso 04 (04A-

04D) 

M. concinnus Morro do Chapéu Acesso 05 (05A-05E) 

M. glaucescens Morro do Chapéu Acesso 06 (06A-06E) 

M. ernestii subsp. ernestii Morro do Chapéu Acesso 07 (07A-07E) 

M. salvadorensis Ipirá 
Acesso 08 (08A-

08D) 

M. azureus Irecê Acesso 09 (09A-09F) 

M. zehntneri Barra 
Acesso 10 (10A-

10D) 

M. albicephalus Morro do Chapéu Acesso 11 (11A-11E) 

M. paucispinus Morro do Chapéu Acesso 12 (12A-12E) 

M. azureus São Gabriel 
Acesso 13 (13A-

13H) 

 

 

Figura 7 - Locais de coleta do germoplasma de Melocactus no estado da Bahia. Feira de 

Santana, BA, 2013. 
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2.2.2. Lista de descritores, caracterização e avaliação da diversidade morfológica 

 Este estudo foi conduzido entre os meses de abril de 2011 e outubro de 2012 

utilizando os acessos alocados no campo em 10 diferentes canteiros (Figura 8) de 3,63 m
2 

(1,10 m x 3,30 m) com1 m de profundidade preenchidos com areia grossa, terra vegetal e 

brita na proporção de 3: 2: 1. 

 

 

Figura 8 – Desenho esquemático (croquis) dos 13 acessos de Melocactus conservados no 

Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(BAGC-UEFS). Acesso 01 (A-L): M. oreas subsp. cremnophilus; Acesso 02 (A-F):            

M. bahiensis subsp. bahiensis f. acispinosus; Acesso 03 (A-F): M. zehntneri; Acesso 04 (A-D): M. 

ferreophilus; Acesso 05 (A-E): M. concinnus; Acesso 06 (A-E): M. glaucescens; Acesso 07 (A-E): 

M. ernestii subsp. ernestii; Acesso 08 (A-D): M. salvadorensis; Acesso 09 (A-F): M. azureus; 

Acesso 10 (A-D): M. zehntneri; Acesso 11 (A-E): M. albicephalus; Acesso 12 (A-E): M. 

paucispinus; Acesso 13 (A-H): M. azureus. Feira de Santana, BA, 2013. 

 

Mensalmente todos os canteiros foram limpos com enxada para o controle das ervas 

daninhas e não foi efetuado nenhum controle das pragas e doenças que ocorreram. 

Semestralmente, foram realizadas adubações químicas de cobertura utilizando a fórmula 
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comercial Osmocote
®

 Classic (14% N, 14% P2O5 e 14% K2O) na proporção de 300 g para 

cada canteiro. 

 A lista de descritores foi elaborada a partir do registro da variabilidade morfológica 

observada diretamente nas populações de Melocactus in situ e ex situ e da revisão de 

estudos envolvendo os aspectos taxonômicos do gênero (RIZZINI, 1982; TAYLOR, 1991; 

NASSAR; RAMÍREZ, 2004; LAMBERT; BORBA; MACHADO; 2006; LAMBERT et 

al., 2006; NASSAR et al., 2007; HUGHES, 2009). Essa lista foi composta por 51 

descritores quantitativos e três qualitativos divididos em cinco categorias: vegetativos (22), 

cefálio (03), flores (19), frutos (05) e sementes (05). 

Lista de descritores: 

Descritores vegetativos (Figura 09): todos os descritores quantitativos contínuos foram 

aferidos com auxílio de paquímetro digital. 

01. ACLA: Altura do cladódio (mm), medida tomada na metade da largura do cladódio 

partindo-se da base deste até a base do cefálio. 

02. DCLA: Diâmetro do cladódio (mm), medida tomada na metade da altura do cladódio. 

03. NTCC: Número de costelas completas (unidade), contagem do número de costelas que 

se iniciam na base do cefálio e se encerram na base do cladódio.  

04. NTCI: Número de costelas incompletas (unidade), contagem do número de costelas 

que se iniciam na base do cefálio e se encerram abruptamente sem percorrer todo o 

comprimento do cladódio. 

05. DUQC: Diâmetro até ¼ da costela (mm), medida aferida a ¼ do comprimento total de 

uma costela completa partindo-se da base do cefálio em direção à base do cladódio. Média 

entre quatro costelas diferentes. 

06. DDQC: Diâmetro até ½ da costela (mm), medida obtida na metade do comprimento 

total de uma costela completa partindo-se da base do cefálio em direção à base do 

cladódio. Média entre quatro costelas diferentes. 

07. DTQC: Diâmetro até ¾ da costela (mm), medida tomada a ¾ do comprimento total da 

costela completa partindo-se da base do cefálio em direção à base do cladódio. Média entre 

quatro costelas diferentes. 

08. PROC: Profundidade da costela completa (mm), comprimento obtido partindo-se do 

centro da quarta aréola em direção à base da costela. Contando as aréolas presentes em 

uma determinada costela partindo-se da base do cefálio em direção à base do cladódio, a 

quarta aréola é aquela localizada na posição de número quatro. Média entre quatro costelas 

diferentes. 
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09. DENC: Distância entre costelas (mm), comprimento obtido partindo-se do centro da 

quarta aréola da costela completa na qual está sendo tomada a medida até o centro da 

quarta aréola da costela completa localizada imediatamente ao lado direito dela. Média 

entre quatro costelas diferentes. 

10. NARE: Número de aréolas (unidade), contagem do número total de aréolas presentes 

em uma costela completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

11. DARE: Distância entre aréolas (mm), comprimento obtido entre o centro da quarta e 

terceira aréolas de uma mesma costela completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

12. CARE: Comprimento da aréola (mm), medida tomada na quarta aréola de uma costela 

completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

13. LARE: Largura da aréola (mm), medida realizada na quarta aréola de uma costela 

completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

14. NTES: Número total de espinhos (unidade), contagem do número total de espinhos 

inseridos na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

15. NESC: Número de espinhos centrais (unidade), contagem do número de espinhos 

inseridos no centro da quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

16. NESR: Número de espinhos radiais (unidade), contagem do número de espinhos 

inseridos na periferia da quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro 

costelas. 

17. DESC: Diâmetro do espinho central (mm), obtido na base do espinho localizado mais 

centralmente na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

18. DERI: Diâmetro do espinho radial inferior (mm), medida realizada na base do espinho 

localizado na parte mais inferior da quarta aréola de uma costela completa. Média entre 

quatro costelas. 

19. CESC: Comprimento do espinho central (mm), medida obtida do espinho localizado 

mais centralmente na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

20. CERD: Comprimento do espinho radial direito (mm), medida realizada no espinho 

localizado na periferia da quarta aréola à direita do espinho central em uma costela 

completa. Média entre quatro costelas. 

21. CERE: Comprimento do espinho radial esquerdo (mm), medida aferida no espinho 

localizado na periferia da quarta aréola à esquerda do espinho central em uma costela 

completa. Média entre quatro costelas. 

22. CERI: Comprimento do espinho radial inferior (mm), obtido do espinho localizado na 

parte mais inferior da quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 



61 

  

Figura 09 - Representação esquemática de Melocactus sp. à esquerda e detalhe de uma costela completa com apenas a 4ª aréola à direita. 01-

ACLA: Altura do cladódio; 02-DCLA: Diâmetro do cladódio; 03-NTCC: Número de costelas completas; 04-NTCI: Número de costelas 

incompletas; 05-DUQC: Diâmetro até ¼ da costela; 06-DDQC: Diâmetro até ½ da costela; 07-DTQC: Diâmetro até ¾ da costela; 08-PROC: 

Profundidade da costela; 09-DENC: Distância entre costela; 10-NARE: Número de aréolas; 11-DARE: Distância entre aréolas; 12-CARE: 

Comprimento da aréola; 13-LARE: Largura da aréola; 14-NTES: Número total de espinhos; 15-NESC: Número de espinhos centrais; 16-NESR: 

Número de espinhos radiais; 17-DESC: Diâmetro do espinho central; 18-DERI: Diâmetro do espinho radial inferior; 19-CESC: Comprimento do 

espinho central; 20-CERD: Comprimento do espinho radial direito; 21-CERE: Comprimento do espinho radial esquerdo; 22-CERI: Comprimento 

do espinho radial inferior. Feira de Santana, BA, 2013. 
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Descritores do cefálio (Figura 10): todos os descritores quantitativos contínuos foram 

aferidos com auxílio de paquímetro digital. 

23. DCEF: Diâmetro do cefálio (mm), medida tomada na base do cefálio. 

24. ACEF: Altura do cefálio (mm), medida tomada no centro do cefálio.   

25. RZDA: Razão diâmetro/altura (mm), resultado da divisão entre o valor obtido para o 

descritor diâmetro do cladódio (DCLA) e a soma dos valores obtidos para os descritores 

altura do cladódio (ACLA) e altura do cefálio (ACEF). 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática do cefálio de Melocactus sp. 23-DCEF: Diâmetro 

do cefálio; 24-ACEF: Altura do cefálio. Feira de Santana, BA, 2013. 

 

Descritores da flor (Figura 11): calculou-se a média de três flores por planta. Todos os 

descritores quantitativos contínuos foram aferidos com paquímetro digital. 

26. CEXF: Comprimento externo da flor (mm), medida do comprimento total da flor. 

27. NTEP: Número de tépalas (unidade), contagem do número total de tépalas. 

28. LTEP: Largura das tépalas (mm), medida obtida de 10 tépalas por flor. 

29. LOVA: Largura do ovário (mm), medida tomada na metade do ovário. 

30. COVA: Comprimento do ovário (mm), medida obtida da base do ovário até o início da 

câmara nectarífera. 

31. CCNE: Comprimento da câmara nectarífera (mm), medida tomada do final do ovário 

até o final da câmara nectarífera. 

32. LCNE: Largura da câmara nectarífera (mm), medida realizada na metade da câmara 

nectarífera. 

33. NOVU: Número de óvulos (unidade), contagem do número total de óvulos por flor. As 

flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e 

observadas ao microscópio estereoscópico.  

34. CEST: Comprimento do estigma (mm), as flores foram seccionadas longitudinalmente 

com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao microscópio estereoscópico. 

23 

24 
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35. NLES: Número de lobos estigmáticos (unidade), contagem do número de lobos 

estigmáticos presentes no estigma. As flores foram seccionadas longitudinalmente com 

auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao microscópio estereoscópico. 

36. CLES: Comprimento do lobo estigmático (mm), as flores foram seccionadas 

longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao microscópio 

estereoscópico. 

37. NEST: Número de estames (unidade), contagem do número total de estames presentes 

na flor. As flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de 

barbear e observadas ao microscópio estereoscópico.  

38. CCES: Comprimento da coluna de estames (mm), medida obtida da base da coluna de 

estames até a antera distal. As flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de 

uma lâmina de barbear e observadas ao microscópio estereoscópico. 

39. CFIL: Comprimento do filete (mm), medida realizada em 10 filetes. As flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

40. CANT: Comprimento da antera (mm), medida realizada em 10 anteras. As flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

41. LANT: Largura da antera (mm), medida realizada em 10 anteras. As flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

42. CBAD: Comprimento da base do estigma até a antera distal (mm), medida obtida da 

base do estigma até a antera posicionada acima das demais na coluna de estames. As flores 

foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas 

ao microscópio estereoscópico. 

43. HERC: Hercogamia (mm), distância longitudinal entre a parte final do lobo estigmático 

e a antera distal. As flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma 

lâmina de barbear e observadas ao microscópio estereoscópico. 

44. EMCN: Estames modificados na entrada da câmara nectarífera, as flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

0. Ausentes. 

01. Presentes. 
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Figura 11 - Representação esquemática da flor de Melocactus sp. seccionada longitudinalmente. 26-CEXF: Comprimento externo da flor; 27-

NTEP: Número de tépalas; 28-LTEP: Largura das tépalas; 29-LOVA: Largura do ovário; 30-COVA: Comprimento do ovário; 31-CCNE: 

Comprimento da câmara nectarífera; 32-LCNE: Largura da câmara nectarífera; 33-NOVU: Número de óvulos; 34-CEST: Comprimento da 

coluna de estames; 35-NLES: Número de lobos estigmáticos; 36-CLES: Comprimento dos lobos estigmáticos; 37-NEST: Número de estames; 

38-CCES: Comprimento da coluna de estames; 39-CFIL: Comprimento do filete; 40-CANT: Comprimento da antera; 41-LANT: Largura da 

antera; 42-CBAD: Comprimento da base do estigma até a antera distal; 43-HERC: Hercogamia; 44-EMCN: Estames modificados na entrada 

da câmara nectarífera. Feira de Santana, BA, 2013. 
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Descritores do fruto (Figura 12): todos os descritores quantitativos contínuos foram 

aferidos com paquímetro digital. 

45. CFRU: Comprimento do fruto (mm), média entre 15 frutos maduros recém-liberados 

do cefálio. 

46. DFRU: Diâmetro do fruto (mm), medida obtida na porção apical do fruto. Média entre 

15 frutos maduros recém-liberados do cefálio. 

47. PFRU: Peso do fruto (mg), média entre 15 frutos maduros recém-liberados do cefálio, 

obtido em balança analítica de precisão. 

48. FFRU: Formato do fruto, avaliação realizada em três frutos maduros recém-liberados 

do cefálio. 

01. Alongado. 

02. Cônico. 

49. CEPF: Cor externa predominante no fruto, observação realizada em três frutos maduros 

recém-liberados do cefálio. Analisada por três observadores independentes com base na 

cartela de cores da Royal Horticultural Society (RHS, 1995). 

CEPF Código na cartela de cores (RHS, 1995) 

01. Vermelho 45C 

02. Vermelho Púrpuro 67C, 67B, 67C, 68A, 68B, 73B, 73C, 74A, 74B 

03. Roxo 75C, 75D 

04. Branco 155A, 155B, 155C 

 

 

Figura 12 - Representação esquemática de um fruto alongado (01) e um fruto cônico 

(02) de Melocactus sp. 45-CFRU: Comprimento do fruto; 46-LFRU: Diâmetro do 

fruto. Feira de Santana, BA, 2013. 
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Descritores da semente (Figura 13): todos os descritores quantitativos contínuos foram 

aferidos com paquímetro digital. 

50. NSEM: Número de sementes por fruto (unidade), contagem do número de sementes 

presentes no fruto. Média entre 20 frutos maduros recém-liberados do cefálio. 

51. CSEM: Comprimento da semente (mm), medida tomada na parte central da semente, 

média entre 10 sementes. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-

liberados do cefálio e colocadas para secar em papel filtro sob 100 g de sílica gel à 

temperatura ambiente durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 10 delas foram 

selecionadas ao acaso e observadas ao microscópio estereoscópico. 

52. LSEM: Largura da semente (mm), medida tomada na parte central da semente, média 

entre 10 sementes. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-liberados do 

cefálio e colocadas para secar em papel filtro sob 100 g de sílica gel à temperatura 

ambiente durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 10 delas foram selecionadas 

ao acaso e observadas ao microscópio estereoscópico. 

53. ESEM: Espessura da semente (mm), medida tomada na parte central da semente, média 

entre 10 sementes. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-liberados do 

cefálio e colocadas para secar em papel filtro sob 100 g de sílica gel à temperatura 

ambiente durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 10 delas foram selecionadas 

ao acaso e observadas ao microscópio estereoscópico. 

54. PSEM: Peso de 100 sementes (mg), média de três pesagens de 100 sementes em 

balança analítica de precisão. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-

liberados do cefálio e coladas para secar em papel filtro sob 100 g de sílica gel à 

temperatura ambiente durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 300 delas foram 

selecionadas ao acaso. 

  

Figura 13 - Representação esquemática da semente de Melocactus sp. sob vista lateral à 

esquerda e do ápice à direita. 51-CSEM: Comprimento da semente; 52-LSEM: Largura da 

semente; 53-ESEM: Espessura da semente. 
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2.2.3. Análises estatísticas 

 

 Descritores qualitativos 

Para cada acesso foram avaliados os seguintes descritores: estames modificados na 

entrada da câmara nectarífera (EMCN), formato do fruto (FFRU) e cor do fruto (CRFR). 

Foram estabelecidas categorias para cada descritor e observada a frequência de cada 

categoria entre os acessos de Melocactus analisados. Nas análises multivariadas, 

considerou-se a moda (categoria de maior frequência) para os três descritores em cada um 

dos 13 acessos. 

 

 Descritores quantitativos – Análises univariadas 

A aderência dos dados à normalidade foi avaliada pelo teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. Para os dados não paramétricos, optou-se pela tentativa de sua 

transformação para normalidade calculando-se a raiz quadrada, logaritmo natural, 

quadrados (x
2
), cubos (x

3
), arco seno ou a transformação de Box-Cox (BOX; COX, 1964).  

A análise de correlação de Spearman foi conduzida para selecionar os descritores 

menos correlacionados (associação na matriz < 0,85). Adotou-se a exclusão dos descritores 

mais correlacionados para minimizar a multicolinearidade e a superparametrização dos 

modelos (LEGENDRE; LEGENDRE, 2003). 

A partir dos descritores selecionados foram conduzidas as estatísticas descritivas 

para a determinação da média/mediana, desvio padrão, valores de máximo e mínimo e 

coeficiente de variação/amplitude. Todas as análises foram realizadas no software GENES 

(CRUZ, 2006). 

 

 Descritores quantitativos – Análises multivariadas 

A partir da média dos descritores menos correlacionados para os diferentes acessos 

foi realizada a Análise de Componentes Principais (PCA) para selecionar os descritores de 

maior importância no estudo da diversidade fenotípica em Melocactus utilizando o 

software STATISTICA v. 6.0 (STATSOFT, 2003). 

Os descritores mais importantes, isto é, aqueles que apresentaram os maiores 

coeficientes de ponderação em valor absoluto nos componentes principais de maior 

autovalor, partindo-se do primeiro componente até aquele que acumulou 80% da variação 

total dos dados, foram utilizados em conjunto com os descritores qualitativos para gerar a 

matriz de distâncias entre os acessos (matriz dos descritores selecionados) utilizando, como 
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coeficiente de distância, o algoritmo de Gower (GOWER, 1971) no software PAST 

(HAMMER; HARPER; RIAN, 2001).  

Adicionalmente, foi obtida uma matriz de distâncias entre os acessos (matriz dos 

descritores menos correlacionados) a partir da quantidade total de descritores utilizando o 

algoritmo de Gower no software PAST (HAMMER; HARPER; RIAN, 2001). 

A partir das duas matrizes de distâncias foram conduzidas análises de agrupamento 

(CA) utilizando o método hierárquico das médias da dissimilaridade ponderada (UPGMA) 

como algoritmo de agrupamento no software STATISTICA v. 6.0 (STATSOFT, 2003). O 

ajuste entre a matriz de distância e o dendrograma foi estimado pelo coeficiente de 

correlação cofenético (r) (SOKAL; ROHLF, 1962), cuja significância foi testada pelo teste 

t de Student a 5% de probabilidade utilizando o software GENES (CRUZ, 2006).  

Para avaliar se houve influência da redução do número de descritores no estudo da 

variabilidade morfológica dos acessos de Melocactus conservados no BAGC-UEFS foram 

adotados dois procedimentos: (i) a matriz de distâncias gerada a partir dos descritores 

selecionados foi comparada com a matriz de distâncias obtida a partir dos descritores 

menos correlacionados por meio do teste de Mantel com 1000 permutações utilizando o 

software PAST (HAMMER; HARPER; RIAN, 2001); (ii) o dendrograma gerado na CA a 

partir dos descritores selecionados foi comparado com o dendrograma obtido na CA a 

partir dos descritores menos correlacionados. 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1. Variação para os descritores qualitativos  

As frequências entre os acessos para os descritores estames modificados na entrada 

da câmara nectarífera (EMCN) e formato do fruto (FFRU) estão representadas nas Figuras 

14 e 15, respectivamente. Nota-se, em ambos os casos, que não ocorreu variação dentro 

dos acessos, apenas entre os acessos. 

Os estames modificados na entrada da câmara nectarífera (EMCN) estiveram 

presentes em 23% dos acessos, sendo M. oreas subsp. cremnophilus (Acesso 01), M. 

bahiensis subsp. bahiensis f. acispinosus (Acesso 02) e M. ernestii (Acesso 07), e pode 

representar uma estratégia adotada para evitar a pilhagem de néctar, garantindo a oferta de 

recursos aos polinizadores efetivos e, consequentemente, seu sucesso reprodutivo 

(ROUBIK, 1982).  
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Figura 14 – Representação da frequência de cada categoria, por acesso, para o descritor 

estames modificados na entrada da câmara nectarífera (EMCN), em Melocactus. Feira de 

Santana, BA, 2013. 

 

Já, o formato cônico do fruto esteve presente em 77% dos acessos, sendo que 

apenas M. oreas subsp. cremnophilus (Acesso 01) e M. ernestii (Acesso 07) apresentaram 

frutos de formato alongado. 

 

 

Figura 15 - Representação da frequência de cada categoria, por acesso, para o descritor 

formato do fruto (FFRU), em Melocactus. Feira de Santana, BA, 2013. 

 

A cor externa predominante do fruto (CRFR) apresentou-se dispersa em diferentes 

proporções em todas as categorias (Tabela 6), sendo que as cores 67 B (vermelho púrpura) 

e 155 C (branco) foram aquelas que ocorreram com maior e menor frequência, 

respectivamente, entre os acessos. 
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Tabela 6 – Frequência de cada categoria, por acesso, para o descritor cor do fruto (CRFR), 

em Melocactus. Feira de Santana, BA, 2013. 

Acessos Código na Cartela de cores (RHS, 1995) Frequência 

01 

67A 25,0 

67B 41,7 

67C 25,0 

68A 08,3 

02 

67A 16,7 

67B 49,9 

67C 16,7 

68A 16,7 

03 
75C 66,7 

75D 23,3 

04 68B 100,0 

05 
67B 60,0 

67C 40,0 

06 45C 100,0 

07 
67B 60,0 

67C 40,0 

08 
77A 75,0 

77B 25,0 

09 
155A 66,7 

155B 33,3 

10 

155C 25,0 

155A 50,0 

155B 25,0 

11 

67A 20,0 

67B 40,0 

67C 20,0 

68A 20,0 

12 
73B 60,0 

73C 40,0 

13 

155B 25,0 

155C 12,5 

155A 62,5 

 

Descritores qualitativos não têm sido utilizados em análises multivariadas para o 

gênero Melocactus (LAMBERT; MACHADO; BORBA, 2006; LAMBERT et al., 2006; 

HUGHES, 2009), porém a variação encontrada entre os acessos para os descritores 

estames modificados na entrada da câmara nectarífera (EMCN), formato do fruto (FFRU) 

e cor do fruto (CFRU) demonstra a possibilidade da sua utilização no processo de 

diferenciação entre os acessos de Melocactus. 
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2.3.2. Análises univariadas dos descritores quantitativos  

Os descritores diâmetro a ½ da costela (DDQC), diâmetro a ¾ da costela (DTQC), 

distância entre costelas (DENC), largura da aréola (LARE), número de espinhos centrais 

(NESC), número de espinhos radiais (NESR), comprimento do espinho radial esquerdo 

(CERE), comprimento do estigma (CEST) e peso de 100 sementes (PSEM) não foram 

inseridos nas análises multivariadas, pois apresentaram correlação acima de 0.85 com 

outros descritores (Apêndice D).  

A análise descritiva dos 42 descritores quantitativos avaliados nos 13 acessos de 

Melocactus conservados no BAGC-UEFS pode ser consultada na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas obtidas para 42 descritores morfológicos quantitativos 

avaliados nos 13 acessos de Melocactus conservados no Banco Ativo de Germoplasma de 

Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

Descritores
1
 Média  Desvio Padrão Mínimo Máximo Coeficiente de Variação (%)  

ACLA  129,09 75,60 68,23 448,92 58,56 

DCLA  160,39 22,97 104,64 205,85 14,32 

NTCC 10,56 1,65 7,00 15,00 15,59 

NTCI 1,17 1,63 0 5,00 13,90 

DUQC  25,69 6,31 15,06 39,61 24,57 

PROC  24,59 5,04 16,30 35,86 20,48 

NARE 8,66 2,88 4,00 21,00 33,22 

DARE  20,08 4,24 13,31 33,92 21,14 

CARE 7,52 1,79 4,14 12,16 23,78 

NTES 10,42 2,75 4,75 15,50 26,39 

DESC 1,92 0,77 1,05 3,73 40,05 

DERI 1,85 0,52 1,08 3,19 27,94 

CESC 24,37 11,38 12,00 54,91 46,69 

CERD 22,13 4,83 10,84 33,28 21,83 

CERI 34,57 16,84 14,66 86,09 48,73 

DCEF 74,15 8,89 58,23 95,28 11,99 

ACEF 53,48 26,96 11,08 158,28 50,42 

RZDA 1,00 0,30 0,34 1,81 29,98 

CEXF 19,91 2,89 14,78 28,57 14,52 

NTEP 26,95 4,41 18,33 38,00 16,37 

LTEP 1,39 0,21 1,02 1,92 15,11 

LOVA 2,67 0,44 1,92 3,68 16,56 

COVA 3,44 0,61 2,30 4,62 17,61 

CCNE 5,76 1,22 3,37 8,62 21,19 

LCNE 2,97 0,76 1,74 5,38 25,54 

NOVU 84,97 49,24 19,00 197,81 57,95 

NLES 4,58 0,53 3,33 6,00 11,65 

CLES 1,17 0,42 0,52 2,43 35,62 

NEST 102,38 25,78 60,33 155,00 25,18 
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Tabela 7 – Continuação... 

Descritores
1
 Média  Desvio Padrão Mínimo Máximo Coeficiente de Variação (%)  

CCES 7,87 1,03 5,62 10,13 13,04 

CFIL 1,54 0,61 0,57 2,41 39,96 

CANT 0,45 0,07 0,27 0,60 16,44 

LANT 0,29 0,04 0,22 0,38 12,37 

CBAD 13,59 1,54 10,07 18,22 11,36 

HERC 1,68 0,68 0,12 3,50 40,22 

CFRU 17,37 3,30 10,05 24,35 19,00 

DFRU 6,66 0,86 4,83 8,44 12,93 

PFRU 0,29 0,09 0,12 0,49 32,86 

NSEM 37,34 18,81 11,30 83,08 50,38 

CSEM 1,08 0,18 0,81 1,49 16,38 

LSEM 1,19 0,14 0,98 1,49 11,93 

ESEM 0,84 0,14 0,60 1,21 17,07 
1
ACLA: Altura do cladódio; DCLA: Diâmetro do cladódio; NTCC: Número de costelas completas; NTCI: 

Número de costelas incompletas; DUQC: Diâmetro até ¼ da costela; PROC: Profundidade da costela; NARE: 

Número de aréolas; DARE: Distância entre aréola; CARE: Comprimento da aréola; NTES: Número total de 

espinhos; DESC: Diâmetro do espinho central; DERI: Diâmetro do espinho radial inferior; CESC: Comprimento 

do espinho central; CERD: Comprimento do espinho radial direito; CERI: Comprimento do espinho radial 

inferior; DCEF: Diâmetro do cefálio; ACEF: Altura do cefálio; RZDA: Razão diâmetro-altura; CEXF: 

Comprimento externo da flor; NTEP: Número de tépalas; LTEP: Largura das tépalas; LOVA: Largura do ovário; 

COVA: Comprimento do ovário; CCNE: Comprimento da câmara nectarífera; LCNE: Largura da câmara 

nectarífera; NOVU: Número de óvulos por flor; NLES: Número de lobos estigmáticos; CLES: Comprimento dos 

lobos estigmáticos; NEST: Número de estames; CCES: Comprimento da coluna de estames; CFIL: 

Comprimento do filete; CANT: Comprimento da antera; LANT: Largura da antera; CBAD: Comprimento da 

base do estigma até a antera distal; HERC: Hercogamia; CFRU: Comprimento do fruto; DFRU: Diâmetro do 

fruto; PFRU: Peso do fruto; NSEM: Número de sementes por fruto; CSEM: Comprimento da semente; LSEM: 

Largura da semente; ESEM: Espessura da semente. 

 

Embora seja reportada na literatura certa homogeneidade morfológica para o gênero 

Melocactus (TAYLOR, 1991), a magnitude dos valores de máximo e mínimo e o 

coeficiente de variação revelou a existência de variabilidade morfológica entre os acessos 

conservados no BAGC-UEFS. Essa variabilidade, sobretudo na quantidade e tamanho dos 

espinhos, é um fator importante a ser considerado na produção e disponibilização de 

cactáceas para o mercado de plantas ornamentais, pois garante que haja diversidade na 

oferta de produtos aos consumidores finais (TAKANE; PIVETTA; YANAGISAWA; 

2009; CAPÍTULO 1). 

 

2.3.3. Análises multivariadas dos descritores quantitativos 

Os dois primeiros componentes principais (CPs) explicaram 47% da variação total 

acumulada, pois grande parte dela ficou diluída até o 5º componente principal, 

respondendo por cerca de 80% da variação morfológica disponível entre os acessos de 

Melocactus conservados no BAGC-UEFS (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Estimativas dos autovalores (λj) das porcentagens da variância acumulada (λ%) explicadas pelos sete primeiros componentes 

principais (CPi) e os elementos dos autovetores associados a cada componente principal que expressam a importância relativa dos 42 descritores 

quantitativos em 13 acessos de Melocactus conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de 

Santana. Feira de Santana, BA, 2013. 

CPi 
 Variância  Elementos dos autovalores associados

1
 

 λj λ%  DCLA NTCC NTCI NARE DARE CARE DESC CERD CERI CEXF NTEP LOVA COVA 

CP1  10,54 25,09  -0,22 0,09 -0,05 -0,17 -0,10 -0,13 -0,07 -0,11 0,15 0,09 0,07 0,20 0,17 

CP2  09,22 47,05  0,12 -0,24 0,11 -0,07 0,02 -0,09 -0,14 -0,04 -0,17 0,29 -0,04 -0,08 0,24 

CP3  06,17 61,74  -0,19 0,03 0,02 0,02 -0,26 -0,32 -0,29 -0,31 -0,14 -0,05 -0,15 -0,24 -0,12 

CP4  04,20 71,75  0,01 0,08 -0,35 -0,04 -0,04 -0,01 -0,19 0,16 0,23 0,06 0,36 0,10 0,04 

CP5  04,01 81,29  0,03 0,03 0,16 0,30 -0,18 -0,11 -0,03 -0,12 0,03 -0,12 0,09 -0,03 0,05 

1
DCLA: Diâmetro do cladódio; NTCC: Número de costelas completas; NTCI: Número de costelas incompletas; NARE: Número de aréolas; DARE: Diâmetro 

da aréola; CARE: Comprimento da aréola; DESC: Diâmetro do espinho central; CERD: Comprimento do espinho radial direito; CERI: Comprimento do 

espinho radial inferior; CEXF: Comprimento externo da flor; NTEP: Número de tépalas; LOVA: Largura do ovário; COVA: Comprimento do ovário. Em 

negrito estão indicados os cinco elementos dos autovalores associados com maior magnitude em valor absoluto em cada componente principal. 
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Tabela 8 - Continuação... 

CPi 
 Variância  Elementos dos autovalores associados

1
 

 λj λ%  LCNE NOVU CLES NEST CANT LANT CBAD HERC PFRU NSEM CSEM ESEM 

CP1  10,54 25,09  0,08 0,25 0,09 -0,28 0,07 0,04 0,06 -0,10 0,16 0,22 -0,14 -0,22 

CP2  09,22 47,05  0,24 -0,07 0,28 0,09 0,15 0,18 0,23 -0,15 0,12 -0,03 -0,24 0,04 

CP3  06,17 61,74  -0,04 -0,09 0,01 -0,01 -0,24 -0,17 -0,08 -0,04 -0,20 -0,03 0,01 0,04 

CP4  04,20 71,75  0,23 -0,16 -0,02 -0,07 0,07 -0,10 -0,01 -0,07 -0,25 -0,12 0,22 0,20 

CP5  04,01 81,29  0,08 -0,04 -0,09 -0,02 0,27 0,28 0,29 0,37 -0,06 0,14 0,04 -0,01 

1
LCNE: Largura da câmara nectarífera; NOVU: Número de óvulos por flor; CLES: Comprimento dos lobos estigmáticos; NEST: Número de estames; 

CANT: Comprimento da antera; LANT: Largura da antera; CBAD: Comprimento da base do estigma até a antera distal; HERC: Hercogamia; PFRU: Peso 

do fruto; NSEM: Número de sementes por fruto; CSEM: Comprimento da semente; ESEM: Espessura da semente. Em negrito estão indicados os quatro 

elementos dos autovalores associados com maior magnitude em valor absoluto em cada componente principal. 
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A distribuição de grande parte da variância até o 5º componente está relacionada 

com a quantidade (42) e natureza (cladódio, cefálio, flor, fruto e semente) dos descritores 

utilizados, uma vez que a variância concentra-se nos primeiros componentes apenas 

quando poucos descritores são avaliados ou avaliam-se os descritores de um mesmo grupo 

(caules, folhas, flores ou frutos) (PEREIRA; VENCOVSKY; CRUZ, 1992). O acúmulo de 

grande parte da variância total em um elevado número de componentes principais também 

foi observado na caracterização de acessos de açaí (OLIVEIRA; FERREIRA; SANTOS, 

2006), banana (BRANDÃO, 2011), cacau (DIAS; KAGEYAMA; CASTRO, 1997), 

mamão (DIAS, 2011) e maracujá (CASTRO, 2012), o que reforça essa tendência. 

Adicionalmente, os escores relativos aos primeiros componentes principais não 

foram utilizados na dispersão gráfica porque a utilização de gráficos bi ou tridimensionais 

para a identificação da dissimilaridade genética por meio da PCA depende da concentração 

da variância total disponível, geralmente acima de 80%, nos dois ou três primeiros 

componentes principais (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2012). Todavia, a PCA auxiliou 

na identificação dos descritores mais discriminantes entre os acessos e possibilitou o 

descarte daqueles descritores considerados menos importantes, reduzindo o tempo, custos e 

a mão de obra empregada no processo de experimentação (CRUZ; REGAZZI; 

CARNEIRO, 2012) sem a perda de informações importantes (JOLLIFFE, 1973). 

A CPA possibilitou uma redução de 31% dos descritores utilizados inicialmente na 

análise, da mesma forma que métodos multivariados também se mostraram eficientes para 

a diminuição do número de descritores na caracterização de acessos de açaizeiro 

(OLIVEIRA; FERREIRA; SANTOS, 2006), bananeira (BRANDÃO, 2011), guariroba 

(PINTO et al., 2010), mamoeiro (OLIVEIRA; DIAS; DANTAS, 2011), maracujá 

(CASTRO, 2012), melancia (ROMÃO, 1995) e Stylosanthes (SANTANA et al., 2013). 

Apresentaram pouca importância para o estudo da diversidade em Melocactus os 

descritores: ACLA, DUQC, PROC, DERI, RZDA, LTEP, CCNE, NLES, CCES, CFIL, 

CFRU, DFRU, LSEM; e, embora os descritores ACEF e DCEF tenham apresentado 

elevado valor absoluto no primeiro (-0,24) e quarto (-0,32) componente principal, 

respectivamente, eles também foram descartados, pois a altura e o diâmetro do cefálio 

estão diretamente relacionados à idade da planta (TAYLOR, 1991). Em contrapartida, os 

descritores NTES, CESC e CERI, mesmo apresentando pouca importância para o estudo 

da diversidade morfológica, foram incluídos na CA, pois são características consideradas 

importantes tanto pelos taxonomistas (TAYLOR, 1991; TAYLOR; ZAPPI, 2004), quanto 

pelos consumidores finais (TAKANE; PIVETTA; YAGISAWA, 2009). 
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As análises discriminantes para Melocactus têm sido conduzidas a partir de 

características do cladódio (LAMBERT; BORBA; MACHADO, 2006; LAMBERT et al., 

2006) e do cladódio e das flores (HUGHES, 2009), porém a presença dos descritores peso 

do fruto (PFRU), número de sementes por fruto (NSEM), comprimento da semente 

(CSEM) e espessura da semente (ESEM) entre os primeiros CPs sugere que descritores 

tomados de todas as partes da plantas devem ser utilizados conjuntamente para a 

diferenciação interespecífica neste gênero. De fato, a intergradação entre espécies de 

Melocactus é comum e o táxon pode necessitar de uma elevada quantidade de descritores 

para sua discriminação (HUGHES, 2009). 

O teste de Mantel mostrou correlação significativa (r = 0,98; P < 0,001) entre as 

duas matrizes de distâncias de Gower. É normal que se perca algumas informações no 

processo de descarte envolvendo um elevado número de descritores (CURY, 1993), porém 

o alto valor da correlação entre as duas matrizes apresentadas neste estudo indica que a 

redução no número de descritores exerceu influência mínima no estudo da variabilidade 

morfológica entre os acessos de Melocactus conservados no BAGC-UEFS. 

De acordo com as matrizes de Gower (Apêndices E e F), os acessos 09 e 13, ambos 

da espécie M. azureus, foram considerados os menos dissimilares. Contrariamente, os dois 

acessos da espécie M. zehntneri apresentaram elevada dissimilaridade entre si, sugerindo a 

ocorrência de plasticidade fenotípica para esta espécie. Para Taylor (1991), M. zehntneri é 

uma das espécies de Melocactus de distribuição mais ampla e que apresenta acentuada 

variação morfológica. Assis et al. (2003), reportaram a existência de variações no número 

cromossômico desta espécie (2n = 22, 2n = 44) e sugeriram a investigação da correlação 

entre níveis de ploidia, áreas de ocorrência e variação na morfologia para M. zehntneri.  

Já a acentuada dissimilaridade encontrada para os acessos 06 (M. glaucescens) e 07 

(M. ernestii) (Apêndices E e F), cujas populações naturais distanciam-se cerca de 20 m, 

pode estar relacionada ao substrato onde se encontram, uma vez que a espécie M. ernestii 

ocorre exclusivamente em afloramento rochoso e a espécie M. glaucescens exclusivamente 

em solo arenoso. Assim, o substrato de ocorrência das espécies de Melocactus pode ser um 

fator gerador de variabilidade morfológica intra e interespecífica.  

Verifica-se que tanto o dendrograma UPGMA obtido por meio da análise dos 48 

descritores (Figura 16) quanto aquele gerado a partir dos 28 descritores selecionados 

(Figura 17) mantiveram a mesma configuração, resultando na formação de 06 grupos 

distintos, o que atesta eficiência da técnica de PCA na seleção de descritores para 

Melocactus. 
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Figura 16 – Dendrograma da relação fenotípica entre os 13 acessos de Melocactus conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA em relação aos 45 descritores morfológicos com base na matriz de distâncias de Gower. Coeficiente 

de Correlação Cofenético: 0,83 (P< 0,001). *G1: Grupo 01; G2: Grupo 02; G3: Grupo 03; G4: Grupo 04; G5: Grupo 05; G6: Grupo 06. Feira de 

Santana, BA, 2013. 
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Figura 17 – Dendrograma da relação fenotípica entre os 13 acessos de Melocactus conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA em relação aos 30 descritores morfológicos com base na matriz de distâncias de Gower. Coeficiente 

de Correlação Cofenético: 0,86 (P< 0,001). *G1: Grupo 01; G2: Grupo 02; G3: Grupo 03; G4: Grupo 04; G5: Grupo 05; G6: Grupo 06. Feira de 

Santana, BA, 2013. 
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O Grupo 01 foi formado pelo Acesso 12 (M. paucispinus), que apresentou baixos 

valores para os descritores número de aréolas (NARE), comprimento da aréola (CARE), 

número total de espinhos (NTES), número de óvulos por flor (NOVU), hercogamia (HERC) e 

valores elevados para o diâmetro do cladódio (DCLA), comprimento externo da flor (CEXF), 

comprimento do ovário (COVA), largura da câmara nectarífera (LCNE), comprimento do 

lobo estigmático (CLES), comprimento da base do estigma até a antera distal (CBAD), 

comprimento (CSEM) e espessura da semente (ESEM). Adicionalmente, apenas estes acessos 

não apresentaram espinho central.  

Já o segundo Grupo (G2) foi formado pelo Acesso 06 (M. glaucescens). Este acesso 

foi o único a apresentar a cor vermelha (45C) como sendo a cor externa predominante no 

fruto (CEPF), além dos baixos valores para os descritores número total de costelas completas 

(NTCC), comprimento da aréola (CARE), número total de espinhos (NTES), comprimento do 

espinho radial direito (CERD), comprimento do espinho radial inferior (CERI) e altos valores 

para os descritores número de costelas incompletas (NTCI), número de aréolas (NARE), 

comprimento externo da flor (CEXF), comprimento do ovário (COVA), largura da câmara 

nectarífera (LCNE), comprimento do lobo estigmático (CLES), comprimento e largura da 

antera, CANT e LANT, respectivamente, comprimento da base do estigma até a antera distal 

(CBAD) e hercogamia (HERC). 

No Grupo 03 foram alocados três acessos: 09 (M. azureus), 10 (M. zehntneri) e 13 (M. 

azureus). São acessos que apresentaram baixos valores para os descritores comprimento 

externo da flor (CEXF), largura do ovário (LOVA), comprimento do ovário (COVA), número 

de óvulos por flor (NOVU), comprimento dos lobos estigmáticos (CLES), número de 

sementes por fruto (NSEM) e altos valores para o diâmetro do cladódio (DCLA), número de 

aréolas (NARE), diâmetro do espinho central (DESC), número de estames (NEST), 

hercogamia (HERC) e espessura da semente (ESEM). Adicionalmente, apenas estes acessos 

apresentaram frutos de coloração branca. 

O Grupo 04 foi formado pelos acessos 04 (M. ferreophilus), 08 (M. salvadorensis) e 

11 (M. albicephalus), que apresentaram baixos valores para o descritor comprimento da 

semente (CSEM) e altos valores para os descritores diâmetro do cladódio (DCLA), 

comprimento da aréola (CARE), diâmetro do espinho central (DESC), comprimento do 

espinho radial direito (CERD), largura do ovário (LOVA), número de óvulos por flor 

(NOVU) e peso do fruto (PFRU).  

Já no Grupo 05 foram alocados os acessos 03 (M. zehntneri) e 05 (M. concinnus), com 

baixos valores para os descritores diâmetro do cladódio (DCLA), diâmetro (DARE) e 
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comprimento (CARE) da aréola, número total de espinhos (NTES), diâmetro (DESC) e 

comprimento (CESC) do espinho central, comprimento do espinho radial direito (CERD) e 

inferior (CERI), número de tépalas (NTEP), largura do ovário (LOVA) e da câmara 

nectarífera (LCNE), comprimento (CANT) e largura da antera (LANT). Em contrapartida, o 

acesso 03 apresentou altos valores para os descritores número total de costelas completas 

(NTCC) e número de óvulos por flor (NOVU) e o acesso 05 apresentou altos valores para o 

comprimento dos lobos estigmáticos (CLES) e espessura da semente (ESEM). 

O Grupo 06 compreendeu os acessos 01 (M. oreas subsp. cremnophilus), 02 (M. 

bahiensis subsp. bahiensis f. acispinosus) e 07 (M. ernestii subsp. ernestii). Estes acessos 

foram os únicos a apresentar frutos alongados (FFRU) e estames modificados na entrada da 

câmara nectarífera (EMCN), além de baixos valores para o diâmetro do cladódio (DCLA), 

número de estames (NEST), largura da antera (LANT), comprimento da semente (CSEM) e 

altos valores para o número total de costelas completas (NTCC), número total de espinhos 

(NTES), comprimento do espinho radial inferior (CERI), número de tépalas (NTEP), largura 

do ovário (LOVA), número de óvulos por flor (NOVU) e número de sementes por fruto 

(NSEM).  

Com base nos resultados da seleção de descritores e na variação observada neste 

estudo, sugere-se para a caracterização e avaliação de germoplasma de Melocactus, a 

substituição da lista de 54 descritores apresentada inicialmente neste estudo pela lista de 30 

descritores abaixo: 

01. DCLA: Diâmetro do cladódio (mm), medida tomada na metade da altura do cladódio. 

02. NTCC: Número de costelas completas (unidade), contagem do número de costelas que se 

iniciam na base do cefálio e se encerram na base do cladódio.  

03. NTCI: Número de costelas incompletas (unidade), contagem do número de costelas que se 

iniciam na base do cefálio e se encerram abruptamente sem percorrer todo o comprimento do 

cladódio. 

04. NARE: Número de aréolas (unidade), contagem do número total de aréolas presentes em 

uma costela completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

05. DARE: Distância entre aréolas (mm), comprimento obtido entre o centro da quarta e 

terceira aréolas de uma mesma costela completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

06. CARE: Comprimento da aréola (mm), medida tomada na quarta aréola de uma costela 

completa. Média entre quatro costelas diferentes. 

07. NTES: Número total de espinhos (unidade), contagem do número total de espinhos 

inseridos na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 
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08. DESC: Diâmetro do espinho central (mm), medida tomada na base do espinho localizado 

mais centralmente na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

09. CESC: Comprimento do espinho central (mm), medida obtida do espinho localizado mais 

centralmente na quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro costelas. 

10. CERD: Comprimento do espinho radial direito (mm), medida realizada no espinho 

localizado na periferia da quarta aréola à direita do espinho central em uma costela completa. 

Média entre quatro costelas. 

11. CERI: Comprimento do espinho radial inferior (mm), medida tomada do espinho 

localizado na parte mais inferior da quarta aréola de uma costela completa. Média entre quatro 

costelas. 

12. CEXF: Comprimento externo da flor (mm), medida do comprimento total da flor. 

13. NTEP: Número de tépalas (unidade), contagem do número total de tépalas presentes na 

flor. 

14. LTEP: Largura das tépalas (mm), medida obtida de 10 tépalas por flor. 

15. LOVA: Largura do ovário (mm), medida tomada na metade do ovário. 

16. COVA: Comprimento do ovário (mm), medida obtida da base do ovário até o início da 

câmara nectarífera. 

17. NOVU: Número de óvulos (unidade), contagem do número total de óvulos por flor. As 

flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e 

observadas ao microscópio estereoscópico.  

18. CLES: Comprimento do lobo estigmático (mm), as flores foram seccionadas 

longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao microscópio 

estereoscópico. 

19. NEST: Número de estames (unidade), contagem do número total de estames presentes na 

flor. As flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e 

observadas ao microscópio estereoscópico. 

20. CANT: Comprimento da antera (mm), medida realizada em 10 anteras. As flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

21. LANT: Largura da antera (mm), medida realizada em 10 anteras. As flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

22. CBAD: Comprimento da base do estigma até a antera distal (mm), medida obtida da base 

do estigma até a antera posicionada acima das demais na coluna de estames. As flores foram 
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seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

23. HERC: Hercogamia (mm), distância longitudinal entre a parte final do lobo estigmático e 

a antera distal. As flores foram seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de 

barbear e observadas ao microscópio estereoscópico. 

24. EMCN: Estames modificados na entrada da câmara nectarífera, as flores foram 

seccionadas longitudinalmente com auxílio de uma lâmina de barbear e observadas ao 

microscópio estereoscópico. 

0. Ausentes 01. Presentes  

25. PFRU: Peso do fruto (mg), média entre 15 frutos maduros recém-liberados do cefálio, 

obtido em balança analítica. 

26. FFRU: Formato do fruto, de três frutos maduros recém-liberados do cefálio. 

01. Alongado02. Cônico  

27. CEPF: Cor externa predominante no fruto, de três frutos maduros recém-liberados do 

cefálio. Analisada por três observadores independentes. 

CEPF Código na cartela de cores (RHS, 1995) 

01. Vermelho 45C 

02. Vermelho Púrpura 67C, 67B, 67C, 68A, 68B, 73B, 73C, 74A, 74B 

03. Roxo 75C, 75D 

04. Branco 155A, 155B, 155C 

28. NSEM: Número de sementes por fruto (unidade), contagem do número de sementes 

presentes no fruto. Média entre 20 frutos maduros recém-liberados do cefálio. 

29. CSEM: Comprimento da semente (mm), medida tomada na parte central da semente, 

média entre 10 sementes. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-liberados 

do cefálio e colocadas para secar em papel filtro sob 100g de sílica gel à temperatura 

ambiente durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 10 delas foram selecionadas ao 

acaso e observadas ao microscópio estereoscópico. 

30. ESEM: Espessura da semente (mm), medida tomada na parte central da semente, média 

entre 10 sementes. As sementes foram retiradas de 20 frutos maduros recém-liberados do 

cefálio e colocadas para secar em papel filtro sob 100g de sílica gel à temperatura ambiente 

durante três dias. Foi feito um bulk das sementes e 10 delas foram selecionadas ao acaso e 

observadas ao microscópio estereoscópico. 

 

2.4. CONCLUSÕES 
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 O BAGC-UEFS conserva 50% total de espécies e subespécies reconhecidas para a 

Bahia e 45% das espécies ameaçadas de extinção neste Estado. 

 

 Existe ampla variabilidade morfológica entre os 13 acessos de Melocactus 

conservados no BAGC-UEFS em relação a todos os descritores analisados. 

 

 O teste de correlação de Pearson e a Análise de Componentes Principais permitiram a 

exclusão de 24 descritores empregados nos processos de caracterização e avaliação de 

Melocactus, minimizando o tempo, custo e a mão-de-obra empregada no manejo do 

germoplasma conservado no BAGC-UEFS. 

 

 As Análises de Cluster e o teste de Mantel indicaram que a redução de 44% no 

número de descritores não ocasionou perda de informações sobre a diversidade 

morfológica dos acessos de Melocactus. 

 

 A utilização da lista de 30 descritores, sugerida neste trabalho, se mostrou eficiente 

para a análise da diversidade morfológica de 50% das espécies e subespécies que 

ocorrem no Estado da Bahia e pode ser utilizada para o gênero Melocactus como um 

todo. 

 

 Novas coletas devem ser realizadas para aumentar o número de espécies e a 

variabilidade das espécies já conservadas no BAGC-UEFS, proporcionando a 

conservação e o uso da diversidade morfológica de maneira articulada para evitar a 

extinção de populações locais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada aplicada aos responsáveis pelas barracas 

instaladas às margens da Rodovia BR-116 nos municípios de Itatim, Milagres, Rafael 

Jambeiro e Santa Terezinha, no interior do estado da Bahia. Feira de Santana, BA, 2013. 

1) O Sr. (a) é o responsável pela barraca? Qual é o horário de funcionamento do 

comércio? 

2) Quais produtos são comercializados? 

3) O Sr. (a) comercializa cactos? Quais? 

4) Os cactos cabeça-de-frade são obtidos a partir de sementes ou coletados na natureza? 

5) Como é a coleta das plantas? Quais instrumentos são utilizados? 

6) Com qual frequência o Sr. (a) coleta as plantas? Existe preferência por algum local ou 

por alguma das espécies? 

7) Qual é o preço atribuído às plantas? Qual critério é utilizado para a atribuição dos 

preços? 

8) Quantas plantas são vendidas por mês e quem são os compradores? 
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APÊNDICE B – Entrevista semiestruturada e número telefônico dos estabelecimentos 

comerciais avaliados na CEASA Campinas-SP, no município de Feira de Santana-BA e na 

Região Metropolitana de Salvador-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

 Entrevista semiestruturada: 

1) São comercializadas cactáceas no seu estabelecimento? O Sr. (a) possui cabeças-de-

frade disponíveis para a venda? 

2) Qual o tamanho das plantas e o preço estabelecido aos produtos? 

3) Qual a procedência das plantas? 

4) Quantos espécimes são comercializados por mês? 

 

 Número telefônico: 

1) CEASA Campinas-SP 

- Floricultura Dr. Cactus: (19) 37461703 

- Floricultura Exótica Cactus: (19) 38021283 

 

2) Feira de Santana-BA 

- Floricultura Ana Flores: (75) 34812741 

- Floricultura Art Santa: (75) 32253668 

- Floricultura Bezalel: (75) 34910119 

- Floricultura Botão de Rosas: (75) 32213002 
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- Floricultura Carminha: (75) 34856050 

- Floricultura CI Plantas: (75) 32219533 

- Floricultura Coisas do Coração: (75) 32237217 

- Floricultura Dona Flor e Seus Arranjos: (75) 36144381 

- Floricultura Dyara Flores: (75) 32213841 

- Floricultura Haydée: (75) 32213019 

- Floricultura Ikebana: (75) 32216577 – (75) 36256730 – (75) 32253127 

- Floricultura Isaura Lopes: (75) 34827330 

- Floricultura Israel: (75) 36148278 

- Floricultura Jataí Flores: (75) 32234695 

- Floricultura Mara Flores: (75) 82444066 

- Floricultura Mercadinho das Flores: (75) 81728752 

- Floricultura Nanci Flores: (75) 34871637 

- Floricultura Rose Flores: (75) 32230539 

- Floricultura Souza Flores: (75) 91609303 

- Floricultura Vanir Flores: (75) 32238608 

- Horto da Mata: (75) 36253253 

- Horto do Contorno: (75) 36148888 

- Horto Papirus Basã: (75) 36258682 

 

3) Região Metropolitana de Salvador (Camaçari) 

- Floricultura Cravo da Índia: (71) 32224714 

- Horto Flora Camaçari: (71) 33789796 

 

4) Região Metropolitana de Salvador (Lauro de Freitas) 

- Floricultura Cia das Flores: (71) 33797557 

- Floricultura Harmonia Floreal: (71) 33696796 

- Floricultura Tulipa: (71) 33787706 

- Jardins Paisagismo & Cia.: (71)33791774 

 

5) Região Metropolitana de Salvador (Salvador) 

- Bosque Jardinagem e Paisagismo: (71) 33792232 

- Bougainville Paisagismo: (71) 33756700 

- Cléo Flores Paisagismo: (71) 33219141 
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- Escritório de Paisagismo Verdi: (71) 32410101 

- Estação do Verde Paisagismo: (71) 33772110 

- Flora Linha Verde Paisagismo: (71) 36231014  

- Floricultura Ainaiá Flores: (71) 34511740 

- Floricultura Aquarela: (71) 33291933 

- Floricultura Beija-flor: (71) 32323265 

- Floricultura Boulevard Flores: (71) 34896066 

- Floricultura Casa das Rosas: (71) 33561803  

- Floricultura Chácara Celeste: (71) 34520997  

- Floricultura Cíntia Flores: (71) 33700029 

- Floricultura Drean´s Flores: (71) 32346444 

- Floricultura Edy Rocha: (71) 32333264  

- Floricultura Ele e Ela: (71) 32486978 

- Floricultura El Shaday: (71) 32133543 

- Floricultura Empório Flores: (71) 33513599 

- Floricultura Florânio: (71) 32356088 

- Floricultura Flora Paulista: (71) 32350566 

- Floricultura Flor de Brotas: (71) 33816595 

- Floricultura Gino Flores: (71) 32453933 

- Floricultura Helenita Flores: (71) 33222899 

- Floricultura Holanja Flores: (71) 32441817 

- Floricultura Ikebana Flores: (71) 33442618 

- Floricultura Ismael Flores: (71) 33316548 

- Floricultura Jasmim: (71) 32852015 

- Floricultura Marilu: (71) 32412248 

- Floricultura Máx Flores: (71) 32452173 

- Floricultura Menina Flor: (71) 32724189 

- Floricultura Nova Esperança: (71) 32412339 

- Floricultura Paraíso: (71) 33544628 

- Floricultura Primavera: (71) 33217621 

- Floricultura Princesa Isabel: (71) 33830694 

- Floricultura Rijsuro Okamoto: (71) 34520772 

- Floricultura Rosa Menina: (71) 33346194 

- Floricultura São Rafael: (71) 33930067 
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- Floricultura Stop Plantas: (71) 33754409 

- Floricultura Vitória: (71) 33365593 

- Floricultura Viveiro: (71) 34524913 

- Horto André Pinto: (71) 33650066 

- Horto Companhia do Verde: (71) 32881111 

- Horto Fauna e Flora: (71) 33783150 

- Horto Plantas Agropecuárias: (71) 33566618 

- Horto Stela: (71) 33742489 

- Horto Locus: (71) 34511768 

- Horto Projardin: (71) 33791774 

- MS Paisagismo: (71) 32259148 

- Paviplant Paisagismo: (71) 33793734 

- Tecnogreen Paisagismo: (71) 33424499 

 

6) Região Metropolitana de Salvador (Simões Filho) 

- Floricultura Lais Flores: (71) 33961369 

- Floricultura Malu Flores e Plantas Ornamentais: (71) 32981951  

- Parnaso Jardim Arquitetura: (71) 33410654 
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APÊNDICE C – Entrevista semiestruturada aplicada ao responsável técnico pela produção de 

cactáceas na empresa Olsthoorn Cactus & Succulentas, sediada em Artur Nogueira-SP. Feira 

de Santana, BA, 2013. 

1) Qual a procedência das matrizes utilizadas pela Empresa? 

2) Quais são as espécies de Cactaceae produzidas? 

3) Quais são as espécies de Melocactus produzidas? 

4) Quais são os estádios de desenvolvimento de Melocactus comercializados? 

5) Qual a quantidade de Melocactus produzidas mensalmente? 

6) Qual é o preço atribuído aos produtos e quem são os principais clientes? 
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APÊNDICE D – Matriz de correlação de Spearman entre os 51 descritores morfológicos avaliados em 13 acessos de Melocactus conservados no 

Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

Descritores* DCLA ACLA NTCC NTCI DUQC DDQC DTQC PROC DENC NARE DARE CARE LARE NTES NESC NESR DESC 

DCLA 1 0,52 -0,34 0,17 0,49 0,60 0,55 -0,62 0,55 0,24 0,47 0,42 0,44 -0,21 -0,37 -0,19 0,28 

ACLA - 1 -0,20 0,16 0,39 0,37 0,25 -0,29 0,08 0,72 0,14 0,41 0,37 0,09 -0,17 0,12 0,52 

NTCC - - 1 -0,36 -0,69 -0,67 -0,73 0,71 -0,68 -0,17 0,03 0,07 -0,02 0,55 0,43 0,56 0,02 

NTCI - - - 1 0,12 0,22 0,28 -0,22 0,16 0,31 -0,20 -0,17 -0,10 -0,25 -0,24 -0,24 -0,06 

DUQC - - - - 1 0,89 0,84 -0,71 0,77 0,11 0,20 0,33 0,28 -0,37 -0,36 -0,38 0,30 

DDQC - - - - - 1 0,94 -0,71 0,81 0,15 0,28 0,33 0,27 -0,32 -0,32 -0,32 0,34 

DTQC - - - - - - 1 -0,75 0,85 0,10 0,21 0,21 0,20 -0,41 -0,37 -0,43 0,24 

PROC - - - - - - - 1 -0,88 -0,08 -0,38 -0,21 -0,33 0,41 0,41 0,46 -0,25 

DENC - - - - - - - - 1 -0,16 0,45 0,26 0,32 -0,40 -0,35 -0,45 0,24 

NARE - - - - - - - - - 1 -0,33 -0,09 -0,10 -0,03 -0,15 -0,03 0,14 

DARE - - - - - - - - - - 1 0,66 0,60 0,11 -0,08 0,11 0,42 

CARE - - - - - - - - - - - 1 0,85 0,45 0,20 0,41 0,74 

LARE - - - - - - - - - - - - 1 0,45 0,25 0,40 0,72 

NTES - - - - - - - - - - - - - 1 0,85 0,96 0,54 

NESC - - - - - - - - - - - - - - 1 0,80 0,42 

NESR - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,49 

DESC - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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APÊNDICE D – Continuação... 

Descritores* DERI CESC CERD CERE CERI DCEF ACEF RZDA CEXF NTEP LTEP CCNE LCNE COVA LOVA NOVU CEST 

DCLA 0,59 -0,06 0,36 0,36 -0,22 0,40 0,46 -0,13 0,15 -0,08 -0,16 -0,12 0,05 0,04 -0,16 -0,45 0,34 

ACLA 0,41 0,34 0,29 0,27 -0,06 0,20 0,67 -0,79 -0,28 0,01 -0,35 -0,48 -0,31 -0,42 -0,28 -0,52 -0,12 

NTCC -0,35 0,26 0,01 0,05 0,41 -0,17 -0,36 0,05 -0,33 0,25 -0,20 -0,13 -0,01 -0,14 0,34 0,33 -0,51 

NTCI -0,05 -0,35 -0,31 -0,31 -0,46 0,40 0,09 -0,02 0,01 -0,38 0,52 0,03 0,06 0,01 -0,23 -0,08 0,19 

DUQC 0,36 0,00 0,34 0,29 -0,23 0,30 0,50 -0,17 0,10 -0,18 -0,12 -0,23 -0,29 -0,10 -0,27 -0,35 0,31 

DDQC 0,35 0,01 0,37 0,34 -0,20 0,46 0,46 -0,09 0,10 -0,21 -0,10 -0,23 -0,24 -0,04 -0,16 -0,27 0,31 

DTQC 0,34 -0,11 0,26 0,24 -0,27 0,46 0,38 0,02 0,22 -0,28 0,03 -0,08 -0,14 0,07 -0,18 -0,20 0,42 

PROC -0,61 0,18 -0,23 -0,21 0,34 -0,39 -0,41 0,06 -0,35 0,23 -0,07 -0,08 -0,04 -0,22 0,24 0,34 -0,57 

DISC 0,52 -0,14 0,36 0,34 -0,21 0,42 0,24 0,18 0,37 -0,20 0,12 0,09 0,08 0,29 -0,06 -0,15 0,55 

NARE 0,20 0,09 -0,11 -0,14 -0,26 0,10 0,51 -0,68 -0,21 -0,05 -0,13 -0,27 -0,18 -0,34 -0,46 -0,49 -0,10 

DARE 0,46 0,16 0,60 0,62 0,22 0,32 0,05 0,06 0,05 -0,02 -0,26 -0,14 0,19 0,13 0,29 -0,01 0,15 

CARE 0,36 0,56 0,75 0,76 0,48 0,31 0,33 -0,23 -0,16 0,22 -0,40 -0,32 -0,07 -0,08 0,25 -0,08 -0,06 

LARE 0,47 0,58 0,72 0,74 0,49 0,37 0,30 -0,17 0,00 0,30 -0,25 -0,17 0,05 0,04 0,24 -0,12 0,13 

NTES -0,14 0,77 0,41 0,43 0,76 0,07 -0,02 -0,18 -0,27 0,42 -0,21 -0,13 0,02 -0,06 0,50 0,37 -0,38 

NESC -0,26 0,68 0,25 0,28 0,72 0,08 -0,11 0,03 -0,02 0,39 0,02 0,13 0,06 0,16 0,52 0,58 -0,19 

NESR -0,15 0,74 0,37 0,40 0,72 0,05 -0,04 -0,19 -0,31 0,38 -0,26 -0,17 -0,01 -0,13 0,50 0,34 -0,43 

DESC 0,38 0,74 0,68 0,69 0,53 0,41 0,45 -0,33 -0,05 0,32 -0,24 -0,21 -0,14 -0,07 0,24 0,04 0,06 
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APÊNDICE D – Continuação... 

Descritores* NLES CLES NEST CCES CFIL CANT LANT CBAD HERC CFRU DFRU PFRU NSEM CSEM LSEM ESEM PSEM 

DCLA -0,33 0,12 0,51 0,21 0,39 0,11 0,03 0,11 0,28 -0,12 -0,12 0,00 -0,44 0,55 0,50 0,43 0,60 

ACLA -0,06 -0,37 0,55 0,28 0,38 0,05 0,09 -0,19 0,65 -0,37 -0,36 -0,38 -0,37 0,37 0,38 0,38 0,55 

NTCC 0,33 -0,34 -0,43 -0,17 -0,60 0,01 -0,17 -0,15 -0,07 0,39 0,17 -0,06 0,29 -0,58 -0,31 -0,38 -0,51 

NTCI 0,06 0,32 0,32 -0,01 0,23 0,13 0,18 0,03 0,08 -0,26 -0,02 0,25 -0,01 0,14 -0,01 -0,08 0,06 

DUQC -0,34 0,03 0,50 0,18 0,54 -0,12 0,10 -0,06 0,14 -0,41 -0,11 -0,07 -0,35 0,45 0,46 0,42 0,53 

DDQC -0,30 0,12 0,42 0,06 0,44 -0,13 0,07 -0,08 0,07 -0,31 -0,01 0,04 -0,38 0,37 0,49 0,37 0,49 

DTQC -0,30 0,26 0,40 -0,01 0,46 -0,05 0,14 -0,04 -0,01 -0,27 -0,01 0,14 -0,29 0,39 0,39 0,30 0,42 

PROC 0,37 -0,41 -0,51 -0,11 -0,54 -0,13 -0,14 -0,18 -0,10 0,21 0,00 -0,15 0,39 -0,54 -0,37 -0,28 -0,49 

DENC -0,34 0,45 0,34 0,03 0,38 0,08 0,17 0,15 -0,13 -0,05 0,18 0,29 -0,26 0,44 0,36 0,29 0,39 

NARE 0,08 -0,23 0,44 0,21 0,45 -0,01 -0,01 -0,09 0,57 -0,44 -0,48 -0,42 -0,32 0,27 0,12 0,17 0,36 

DARE -0,20 0,07 0,12 0,12 -0,15 0,15 0,16 0,06 -0,04 0,30 0,26 0,16 -0,09 0,20 0,32 0,30 0,26 

CARE -0,11 -0,30 0,13 0,10 -0,15 0,17 0,20 -0,10 0,26 0,22 0,25 -0,02 -0,20 0,07 0,38 0,20 0,28 

LARE -0,19 -0,12 0,18 0,01 -0,05 0,33 0,28 -0,07 0,20 0,29 0,19 0,05 -0,23 0,15 0,35 0,10 0,30 

NTES 0,30 -0,36 -0,46 -0,10 -0,57 0,24 0,14 -0,07 0,20 0,42 0,36 0,07 0,23 -0,53 -0,24 -0,43 -0,39 

NESC 0,35 -0,13 -0,62 -0,15 -0,55 0,27 0,25 0,08 0,00 0,40 0,51 0,30 0,39 -0,61 -0,42 -0,61 -0,54 

NESR 0,28 -0,40 -0,47 -0,11 -0,59 0,20 0,11 -0,14 0,21 0,36 0,31 0,04 0,23 -0,50 -0,21 -0,36 -0,37 

DESC -0,02 -0,21 0,11 -0,03 -0,10 0,36 0,36 -0,09 0,31 0,19 0,29 0,13 -0,10 -0,07 0,20 -0,06 0,13 
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APÊNDICE D – Continuação... 

Descritores* DERI CESC CERD CERE CERI DCEF ACEF RZDA CEXF NTEP LTEP CCNE LCNE COVA LOVA NOVU CEST 

DERI 1 0,09 0,44 0,44 0,00 0,21 0,34 -0,18 0,31 0,03 -0,15 0,06 0,23 0,19 -0,17 -0,44 0,49 

CESC - 1 0,62 0,62 0,84 0,13 0,26 -0,35 -0,18 0,58 -0,31 -0,21 -0,12 -0,16 0,42 0,16 -0,22 

CERD - - 1 0,99 0,60 0,25 0,23 -0,13 0,00 0,39 -0,43 -0,24 -0,01 0,01 0,29 -0,10 0,06 

CERE - - - 1 0,62 0,28 0,21 -0,09 0,03 0,41 -0,41 -0,20 0,02 0,05 0,34 -0,04 0,10 

CERI - - - - 1 0,03 -0,08 -0,02 0,00 0,64 -0,19 0,07 0,17 0,14 0,65 0,44 -0,14 

DCEF - - - - - 1 0,25 -0,05 0,12 -0,24 0,22 0,00 0,04 0,13 0,18 0,10 0,21 

ACEF - - - - - - 1 -0,60 -0,11 -0,02 -0,10 -0,27 -0,28 -0,24 -0,32 -0,37 0,02 

RZDA - - - - - - - 1 0,43 -0,04 0,31 0,44 0,34 0,51 0,32 0,42 0,31 

CEXF - - - - - - - - 1 0,21 0,39 0,82 0,59 0,81 0,27 0,19 0,85 

NTEP - - - - - - - - - 1 -0,22 0,25 0,20 0,13 0,42 0,04 0,06 

LTEP - - - - - - - - - - 1 0,54 0,41 0,47 0,09 0,37 0,34 

CCNE - - - - - - - - - - - 1 0,72 0,82 0,32 0,37 0,63 

LCNE - - - - - - - - - - - - 1 0,74 0,43 0,27 0,42 

COVA - - - - - - - - - - - - - 1 0,45 0,46 0,63 

LOVA - - - - - - - - - - - - - - 1 0,68 0,02 

NOVU - - - - - - - - - - - - - - - 1 -0,04 

CEST - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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APÊNDICE D – Continuação... 

Descritores* NLES CLES NEST CCES CFIL CANT LANT CBAD HERC CFRU DFRU PFRU NSEM CSEM LSEM ESEM PSEM 

DERI -0,45 0,28 0,45 0,12 0,41 0,34 0,28 0,12 0,10 0,06 -0,04 0,02 -0,33 0,59 0,32 0,37 0,55 

CESC 0,07 -0,41 -0,23 -0,06 -0,31 0,23 0,18 -0,19 0,22 0,37 0,17 -0,09 0,01 -0,25 0,05 -0,16 -0,03 

CERD -0,23 -0,24 0,07 0,09 -0,15 0,22 0,27 -0,02 0,03 0,29 0,23 -0,01 -0,19 0,16 0,41 0,28 0,36 

CERE -0,19 -0,22 0,06 0,08 -0,18 0,26 0,30 0,01 0,00 0,34 0,27 0,05 -0,16 0,12 0,39 0,23 0,32 

CERI 0,10 -0,23 -0,49 -0,11 -0,61 0,35 0,29 0,00 -0,11 0,69 0,37 0,13 0,24 -0,33 -0,08 -0,23 -0,21 

DCEF -0,07 0,33 0,07 -0,17 0,05 0,17 0,24 -0,04 0,04 0,11 0,32 0,41 -0,07 0,05 0,20 -0,04 0,04 

ACEF -0,24 -0,24 0,52 0,18 0,43 0,06 0,12 -0,12 0,44 -0,32 -0,27 -0,20 -0,40 0,27 0,27 0,17 0,40 

RZDA 0,00 0,49 -0,36 -0,33 -0,23 0,00 0,01 0,18 -0,62 0,30 0,37 0,47 0,29 -0,22 -0,24 -0,32 -0,34 

CEXF -0,24 0,69 -0,08 0,01 0,09 0,52 0,42 0,63 -0,23 0,25 0,25 0,52 0,13 0,32 -0,05 -0,09 0,09 

NTEP -0,03 -0,24 -0,28 -0,04 -0,31 0,41 0,13 0,17 0,14 0,47 0,04 -0,11 -0,07 0,03 0,13 -0,05 0,13 

LTEP 0,03 0,63 -0,07 -0,17 -0,04 0,33 0,24 0,26 -0,29 0,18 0,29 0,56 0,26 -0,05 -0,28 -0,32 -0,27 

CCNE -0,04 0,64 -0,37 -0,09 -0,19 0,58 0,40 0,69 -0,22 0,39 0,31 0,55 0,31 0,09 -0,30 -0,32 -0,19 

LCNE -0,02 0,56 -0,25 0,13 -0,25 0,62 0,44 0,61 -0,16 0,50 0,27 0,44 0,24 0,25 -0,21 -0,07 0,00 

COVA 0,02 0,70 -0,31 0,08 -0,20 0,57 0,47 0,72 -0,29 0,43 0,50 0,68 0,37 0,07 -0,31 -0,28 -0,16 

LOVA 0,21 0,14 -0,59 -0,09 -0,67 0,43 0,33 0,24 -0,21 0,67 0,46 0,42 0,45 -0,36 -0,22 -0,33 -0,36 

NOVU 0,51 0,22 -0,68 -0,10 -0,69 0,27 0,32 0,24 -0,39 0,54 0,59 0,64 0,77 -0,69 -0,63 -0,64 -0,75 

CEST -0,40 0,72 0,21 0,04 0,33 0,44 0,38 0,52 -0,22 0,09 0,15 0,41 -0,06 0,46 0,15 0,06 0,28 
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APÊNDICE D – Continuação... 

Descritores* NLES CLES NEST CCES CFIL CANT LANT CBAD HERC CFRU DFRU PFRU NSEM CSEM LSEM ESEM PSEM 

NLES 1 -0,22 -0,37 0,11 -0,38 0,01 0,02 0,09 0,21 0,05 0,14 0,12 0,46 -0,54 -0,50 -0,41 -0,47 

CLES - 1 -0,04 -0,18 0,16 0,31 0,26 0,39 -0,43 0,20 0,35 0,60 0,12 0,22 -0,11 -0,17 -0,07 

NEST - - 1 0,28 0,73 -0,10 -0,04 -0,13 0,18 -0,52 -0,47 -0,35 -0,50 0,51 0,40 0,45 0,58 

CCES - - - 1 0,13 0,13 0,21 0,56 0,29 -0,17 -0,10 -0,03 0,19 0,26 -0,07 0,33 0,28 

CFIL - - - - 1 -0,21 -0,21 -0,15 0,13 -0,64 -0,51 -0,36 -0,49 0,53 0,29 0,34 0,49 

CANT - - - - - 1 0,72 0,54 0,10 0,48 0,27 0,46 0,27 0,15 -0,20 -0,19 0,02 

LANT - - - - - - 1 0,46 0,01 0,26 0,29 0,52 0,34 0,11 -0,21 -0,13 0,06 

CBAD - - - - - - - 1 0,06 0,21 0,31 0,46 0,29 0,18 -0,22 -0,08 0,01 

HERC - - - - - - - - 1 -0,31 -0,24 -0,28 -0,28 0,23 0,19 0,19 0,36 

CFRU - - - - - - - - - 1 0,52 0,44 0,33 -0,22 -0,12 -0,26 -0,28 

DFRU - - - - - - - - - - 1 0,77 0,36 -0,31 -0,17 -0,33 -0,38 

PFRU - - - - - - - - - - - 1 0,53 -0,18 -0,33 -0,39 -0,36 

NSEM - - - - - - - - - - - - 1 -0,56 -0,74 -0,52 -0,65 

CSEM - - - - - - - - - - - - - 1 0,63 0,77 0,88 

LSEM - - - - - - - - - - - - - - 1 0,73 0,77 

ESEM - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,82 

PSEM - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

* DCLA: Diâmetro do cladódio; ACLA: Altura do cladódio; NTCC: número total de costelas completas; NTCI: número total de costelas incompletas; DUQC: Diâmetro até ¼ da costela; 

DDQC: Diâmetro até ½ da costela; DTQC: Diâmetro até ¾ da costela; PROC: Profundidade da costela; DENC: Distância entre costelas; NARE: Número de aréolas; DARE: Distância entre 

aréolas; CARE: Comprimento da aréola; LARE: Largura da aréola; NTES: Número total de espinhos; NESC: Número de espinhos centrais; NESR: Número de espinhos radiais; DESC: 

Diâmetro do espinho central; DERI: Diâmetro do espinho radial inferior; CESC: Comprimento do espinho central; CERD: Comprimento do espinho radial direito; CERE: Comprimento do 

espinho radial esquerdo; CERI: Comprimento do espinho radial inferior; DCEF: Diâmetro do cefálio; ACEF: Altura do cefálio; RZDA: Razão diâmetro-altura; CEXF: Comprimento externo da 

flor; NTEP: Número de tépalas; LTEP: Largura das tépalas; CCNE: Comprimento da câmara nectarífera; LCNE: Largura da câmara nectarífera; COVA: Comprimento do ovário; LOVA; 

Largura do ovário; NOVU: Número de óvulos; CEST: Comprimento do estigma; NLES: número de lobos estigmáticos; CLES: comprimento dos lobos estigmáticos; NEST: número de estames; 

CCES: comprimento da coluna de estames; CFIL: comprimento do filete; CANT; comprimento da antera; LANT: largura da antera; CBAD: comprimento da base do estigma até a antera distal; 

HERC; hercogamia; CFRU: comprimento do fruto; DFRU: diâmetro do fruto; PFRU: peso do fruto; NSEM: número de sementes por fruto; CSEM: comprimento da semente; LSEM: largura da 

semente; ESEM: espessura da semente; PSEM: peso de 100 sementes. Em negrito estão indicados os valores de correlação acima de 0,85. 
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APÊNDICE E – Matriz de distâncias de Gower obtida a partir de 45 descritores morfológicos avaliados em 13 acessos de Melocactus 

conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

 MOC MBA MZE2 MFE MCO MGL MER MSA MAZ1 MZE3 MAL MPA MAZ2 

MOC 0 0,19 0,37 0,40 0,42 0,47 0,16 0,34 0,44 0,45 0,31 0,43 0,41 

MBA 0,19 0 0,32 0,34 0,30 0,34 0,27 0,27 0,39 0,40 0,27 0,36 0,34 

MZE2 0,37 0,32 0 0,38 0,25 0,38 0,35 0,36 0,36 0,34 0,40 0,44 0,28 

MFE 0,40 0,34 0,38 0 0,30 0,40 0,42 0,21 0,24 0,29 0,29 0,37 0,26 

MCO 0,42 0,30 0,25 0,30 0 0,29 0,39 0,28 0,34 0,36 0,31 0,33 0,28 

MGL 0,47 0,34 0,38 0,40 0,29 0 0,49 0,35 0,40 0,41 0,32 0,34 0,37 

MER 0,16 0,27 0,35 0,42 0,39 0,49 0 0,39 0,42 0,44 0,33 0,46 0,40 

MSA 0,34 0,27 0,36 0,21 0,28 0,35 0,39 0 0,32 0,30 0,22 0,34 0,30 

MAZ1 0,44 0,39 0,36 0,24 0,34 0,40 0,42 0,32 0 0,23 0,37 0,35 0,12 

MZE3 0,45 0,40 0,34 0,29 0,36 0,41 0,44 0,30 0,23 0 0,36 0,39 0,22 

MAL 0,31 0,27 0,40 0,29 0,31 0,32 0,33 0,22 0,37 0,36 0 0,31 0,35 

MPA 0,43 0,36 0,44 0,37 0,33 0,34 0,46 0,34 0,35 0,39 0,31 0 0,33 

MAZ2 0,41 0,34 0,28 0,26 0,28 0,37 0,40 0,30 0,12 0,22 0,35 0,33 0 
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APÊNDICE F - Matriz de distâncias de Gower obtida a partir de 30 descritores morfológicos avaliados em 13 acessos de Melocactus 

conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Cactáceas da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. Feira de Santana, BA, 2013. 

 MOC MBA MZE2 MFE MCO MGL MER MSA MAZ1 MZE3 MAL MPA MAZ2 

MOC 0 0,22 0,46 0,41 0,48 0,54 0,15 0,40 0,50 0,48 0,33 0,52 0,48 

MBA 0,22 0 0,37 0,35 0,34 0,37 0,28 0,31 0,45 0,41 0,29 0,40 0,40 

MZE2 0,46 0,37 0 0,38 0,24 0,38 0,40 0,36 0,36 0,31 0,41 0,46 0,29 

MFE 0,41 0,35 0,38 0 0,29 0,39 0,42 0,18 0,26 0,25 0,27 0,34 0,28 

MCO 0,48 0,34 0,24 0,29 0 0,24 0,43 0,32 0,34 0,31 0,33 0,32 0,29 

MGL 0,54 0,37 0,38 0,39 0,24 0 0,53 0,35 0,43 0,39 0,33 0,31 0,37 

MER 0,15 0,28 0,40 0,42 0,43 0,53 0 0,45 0,45 0,45 0,37 0,52 0,44 

MSA 0,40 0,31 0,36 0,18 0,32 0,35 0,45 0 0,31 0,24 0,25 0,38 0,30 

MAZ1 0,50 0,45 0,36 0,26 0,34 0,43 0,45 0,31 0 0,21 0,37 0,33 0,11 

MZE3 0,48 0,41 0,31 0,25 0,31 0,39 0,45 0,24 0,21 0 0,34 0,33 0,17 

MAL 0,33 0,29 0,41 0,27 0,33 0,33 0,37 0,25 0,37 0,34 0 0,32 0,35 

MPA 0,52 0,40 0,46 0,34 0,32 0,31 0,52 0,38 0,33 0,33 0,32 0 0,29 

MAZ2 0,48 0,40 0,29 0,28 0,29 0,37 0,44 0,30 0,11 0,17 0,35 0,29 0 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Fluxograma da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no Brasil. Modificado de CODEAGRO/SSA – SP (2012). Feira de 

Santana, BA, 2013. 

 

 
 


