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As restingas possuem grande variedade fisionômica e formação vegetal. A família 
Polypodiaceae J. Presl possui distribuição nos Trópicos e poucos representantes nas 
regiões temperadas. É formada por 164 espécies ocorrentes em diversos domínios 
fitogeográficos, sendo mais bem representada na Mata Atlântica. Seus representantes 
são em grande parte plantas epífitas, com raras exceções, terrestres e alguns indivíduos 
de hábito rupícola. Microgramma C. Presl é composta por 18 espécies amplamente 
distribuídas nos trópicos, sendo seis ocorrentes nas restingas do Rio de Janeiro. O 
presente trabalho tem por objetivo a caracterização palinológica dos esporos de cinco 
espécies de Microgramma ocorrentes nas restingas do Rio de Janeiro, a saber: 
Microgramma geminata (Schrad.) R.M. Tryon & A.F. Tryon, Microgramma lindbergii 
(Mett.) de la Sota, Microgramma percussa (Cav.) de la Sota, Microgramma tecta  
(Kaulf.) Alston e Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. O material 
botânico utilizado foi obtido de exsicatas depositadas no Herbário do Museu Nacional 
(R). No laboratório o macerado dos soros foi colocado em tubos de centrífuga ficando 
um mínimo de 24 horas imerso em ácido acético glacial. Posteriormente o material foi 
acetolisado, medido e fotomicrografado e os dados quantitativos, submetidos a 
tratamentos estatísticos. Analisou-se a forma, o tamanho, a lesão, bem como a 
ornamentação da esporoderme. Para análise em microscópio eletrônico de varredura, os 
esporângios foram macerados, os esporos não acetolisados, pulverizados sobre suportes 
recobertos por fita de carbono. O conjunto foi metalizado com uma camada de ouro 
puro por ca. 3 minutos, sendo posteriormente analisado. As espécies estudadas 
apresentaram esporos de tamanho médio a grande, com simetria bilateral, elipsoidais em 
vista polar, côncavo-convexos na maioria das espécies ou plano-convexos apenas em 
Microgramma geminata e Microgramma tecta quando analisadas em vista equatorial, 
lesão do tipo monolete sem margem aparente.  Esporoderme estratificada em três 
camadas, perina ornamentada, sexina e nexina delgadas. As espécies de M. lindbergii e 
M. geminata exibem o exósporo gemado-verrucado, M. percussa e M. vacciniifolia 
apresentam ornamentação areolada, apenas M. tecta se destaca por apresentar 
ornamentação gemada. A avaliação dos caracteres polínicos utilizados mostrou que as 
espécies são euripolínicas podendo-se utilizar o auxílio da palinologia na taxonomia do 
grupo.  
 

Palavras chave: Esporo, Microgramma, Morfologia, Restinga 


