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O Sítio CAAPA tem seu cadastro no IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, cujo nome é em homenagem ao Centro de Arqueologia e 
Antropologia de Paulo Afonso. Neste local foi constatada a existência de diversos 
painéis de pinturas rupestres. Este trabalho objetiva caracterizar a morfologia polínica 
de plantas coletadas na área do Sítio Arqueológico CAAPA na região de Malhada 
Grande situada na zona rural do município de Paulo Afonso, Bahia. O material para 
estudo palinológico foi coletado, herborizado, identificado e armazenado no Herbário da 
Universidade do Estado da Bahia (HUNEB – coleção Paulo Afonso). A técnica de 
preparação polínica utilizada no estudo dos grãos de pólen foi a acetólise de Erdtman 
(1960) que consiste na hidrólise ácida aplicada aos grãos de pólen através de uma 
mistura de anidrido acético e ácido sulfúrico, buscando a eliminação do conteúdo 
celular, facilitando a visualização e o reconhecimento dos caracteres morfológicos. Os 
grãos de pólen foram montadas em lâminas com gelatina glicerinada para observação ao 
microscópio de luz, sendo medidos e fotomicrografados.  As lâminas definitivas foram 
depositadas na Palinoteca do Laboratório de Estudos Palinológicos de Paulo Afonso. A 
análise preliminar revela que os grãos de pólen estudados pertencem às famílias: 
Anacardiaceae [Spondias tuberosa L. (umbu)]; Fabaceae/Mimosoideae [Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan (angico)], Fabaceae/Caesalpinioideae [Libidibia ferrea (Mart. 
ex Tul.) L.P. Queiroz (pau-ferro) e Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz 
(Catingueira)]; Euphorbiaceae [Cnidoscolus quercifolius Pohl (Faveleira) e Cnidoscolus 
urens (L.) Arthur (cansanção)]; Cactaceae [Opuntia inamoena K. Schum] e,  Malvaceae 
[Melochia tomentosa L. e Walteria indica L.]. Os grãos de pólen apresentaram-se em 
mônades, exceto A. colubrina que apresentou políade; as aberturas variaram de 3-
colporados (a maioria), 10-colporados (O. inamoena), 1-2-porados (C. urens) a 8-
zonocolporados (M. tomentosa). Quanto à ornamentação da exina observou-se uma 
variedade de padrões: reticulada com lumens de vários tamanhos, psilada, estriada, 
microequinada e “padrão-Cróton”. Conclui-se que a região estudada possui espécies 
bem adaptadas ao Bioma Caatinga com características morfopolínicas bastante diversas. 
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