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Apêndice A

Glossário pAlinolóGico

Vania Gonçalves-Esteves
Cláudia Barbieri Ferreira Mendonça

Roberto Lourenço Esteves

A importância do estudo dos grãos de pólen aplicado à sistemática já 

havia sido valorizada nas primeiras décadas do século passado por Erdtman 

(1952) e Wodehouse (1935). Stix (1960) elaborou esquemas para explicar a 

difícil configuração de lacunas e muros de alguns tipos de grãos de pólen 

da família Asteraceae. Assim, a autora criou 42 tipos polínicos com base na 

estrutura da exina quando observada em microscopia de luz e eletrônica 

de transmissão.

Entretanto, foi principalmente na tribo Vernonieae que a investiga-

ção dos diferentes atributos associados à variabilidade dos tipos polínicos 

se mostrou mais relevante como característica diagnóstica útil no estudo 

dos diferentes gêneros, conforme demonstrado nos trabalhos de Jones (1970, 

1973, 1979, 1981, 1982), Kelley e Jones (1977, 1979), Vasanth, Franceschi e 

Pocock (1993), Robinson (1999), Mendonça e colaboradores (2010), Carrijo e 

colaboradores (2013), Souza-Souza e colaboradores (2016), Siniscalchi e cola-

boradores (2017).

Com relação ao número e tipo de aberturas, os grãos de pólen, na maio-

ria das espécies, possuem 3 poros (triporados) ou 3 cólporos (tricolporados), 

podendo-se encontrar variação no número de aberturas (3-4-colporados), 

quase sempre, nos grãos de pólen equinados ou espinhosos.

Quando um grão de pólen é isopolar (polos iguais), ele é classificado 

em 2 partes principais: os polos e a região do equador.
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A região mais elevada do polo é chamada de apocolpo e a região entre 

as aberturas, de mesocolpo.

Assim, com base em referências bibliográficas, registram-se 3 tipos 

básicos de grãos de pólen, quanto ao tipo de abertura (porados – Figura 28, 

Foto 1; colporados – Figura 28, Fotos 2, 3 e 5) e quanto à ornamentação da 

sexina (espinhoso e lofado). O lofado pode ser: subequinolofado, equinolo-

fado ou psilolofado.

1. No tipo equinado ou espinhoso, a superfície do grão de pólen é 

recoberta por espinhos de comprimento igual ou maior 1 micrômetro. 

Encontrado em espécies de Heliantheae, Eupatorieae, Astereae (Figura 28, 

Fotos 2, 3 e 4).

Quando os espinhos são menores do que 1 micrômetro, são deno-

minados de microequinados. Encontrado em Stifftioideae e Barnadesieae 

(Figura 28, Fotos 5 e 6).

Tipo lofado – O tipo lofado pode ser dividido em:

a.  Tipo subequinolofado: a superfície é formada por cristas ou mu-

ros sem, no entanto, formar lacunas ou malhas na sua maior 

parte (Figura 28, Fotos 7 e 8).

b.  Tipo equinolofado: a superfície do grão de pólen possui cristas ou 

muros envolvendo depressões, malhas ou lacunas de formas va-

riadas (tetragonais, pentagonais ou hexagonais). Sobre os muros, 

encontram-se espinhos (Figura 28, Fotos 9, 10 e 11).

c.  Tipo psilolofado: a organização é semelhante ao tipo equinolo-

fado, porém não existem espinhos sobre os muros. Esse último 

tipo ocorre em Barnadesia caryophylla (Vell.) S.S. Blake (Figura 28, 

Foto 12).

Nos grãos de pólen com a ornamentação lofada (equinolofada ou psi-

lolofada), as lacunas assim organizadas são contabilizadas e denominadas 

de acordo com a sua localização na superfície do grão de pólen. O número 

de lacunas varia dentro de um gênero devido à presença ou ausência da la-

cuna equatorial e/ou presença ou ausência da lacuna polar. Assim, pode-se 

encontrar grãos de pólen com 27, 29, 30 ou 32 lacunas.
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Classificação das lacunas:

A)  Lacuna apertural: lacuna na qual está contida a abertura (Figura 

29, Foto 1A);

B)  Lacuna interapertural: encontrada na região do polo, faz contato 

com a lacuna apertural (Figura 29, Fotos 1, 2 e 3B);

C)  Lacuna polar: lacuna situada nos polos (Figura 29, Foto 2C). Em 

algumas espécies, não se registra lacuna nos pólos e, nesse caso, 

encontram-se muros formando um “Y” organizado pela união 

das lacunas abaperturais (Figura 29, Foto 4G);

D)  Lacuna abapertural: lacuna posicionada acima e abaixo das extre-

midades da abertura (lacuna apertural) e, normalmente, entre as 

interaperturais (Figura 29, Foto 1D);

E)  Lacuna parapertural: lacuna situada margeando as aperturais 

(Figura 29, Fotos 1 e 3E);

F)  Lacuna equatorial: lacuna situada na região mediana entre as la-

cunas paraperturais (Figura 29, Foto 3F).
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Figura 28. Pseudelephantoppus spicatus (Juss. ex Aubl.) C. F. Baker (Vernonieae), vista equatorial;  
2 – Aldama sp. (Heliantheae), vista polar; 3 – Ayapana sp. (Eupatorieae), vista polar; 4 – Astereae (Baccharis 
sp.), vista equatorial; 5. Stifftia sp. (Stifftioideae), vista equatorial; 6 – Dasyphyllum sp. (Barnadesieae), 
vista equatorial; 7 – Dasyanthina serrata (Less.) H. Rob., vista polar; 8. D. serrata, vista equatorial; 9 – 
Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob., vista polar; 10 – Echinocoryne stricta (Gardner) H. Rob., vista polar; 
11 – E. stricta, vista equatorial; 12 – Barnadesia caryophylla, vista polar.
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Figura 29. Denominação das lacunas de acordo com suas localizações. 1 – Lessingianthus adenophyllus 
(Mart. ex DC.) H. Rob., vista equatorial; 2 – Lepidaploa chamissonis (Less.) H. Rob., vista polar; 3 – 
Lessingianthus psilophyllus (DC.) H. Rob., vista equatorial, no mesocolpo; 4 – Echinochoryne stricta, vista 
polar. As setas indicam: A. lacuna apertura; B. lacuna interapertura; C. lacuna polar; D. lacuna abapertural; 
E. lacuna parapertural; F. lacuna equatorial.
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