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As coleções palinológicas, denominadas Palinotecas, são conjuntos de lâminas provenientes 
do estudo de esporos de briófitas e pteridófitas, grãos de pólen e outros palinomorfos, cujo 
principal objetivo é subsidiar pesquisas nas diferentes áreas da Palinologia, através da 
identificação dos materiais estudados mediante comparações. O Laboratório de Briófitas da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) detém uma extensa coleção de lâminas, 
contendo registros de grãos de pólen e esporos, em diferentes preparações, incluindo 
também, germinação de briófitas, mel e raspagem de vespas. Nos últimos anos, a coleção 
tem recebido um aporte constante de novos materiais, resultantes do desenvolvimento de 
estudos de morfologia de esporos e palinotaxonomia de briófitas. A organização e a 
atualização da Palinoteca têm sido desenvolvidas desde a sua criação, com participação de 
alunos graduandos e pós-graduandos. As lâminas depositadas na Palinoteca são preparadas 
por métodos variados, de acordo com o material botânico estudado. Após o preparo, as 
lâminas são etiquetadas, numeradas e armazenadas em laminários adequados. Os dados dos 
materiais, como nome do táxon, método de preparação e data de montagem, são mantidos 
em planilhas informatizadas, as quais permitem a inclusão de novas lâminas e o 
gerenciamento de empréstimos. Desde 2017, vem sendo obtidas imagens dos materiais 
presentes nas lâminas, com auxílio de uma câmera fotográfica acoplada a um microscópio 
de luz (modelo Zeiss Primo Star). As imagens são tratadas, recebendo escala através do 
software ZEN 2012, e são catalogadas em planilhas, que contêm o número das lâminas 
fotografadas e o nome dos diretórios em que as fotografias estão armazenadas no 
computador.  Atualmente, a coleção palinológica do Laboratório de Briófitas possui cerca 
de 3020 lâminas, demonstrando um incremento de aproximadamente 20% nos últimos três 
anos. Dentre as lâminas depositadas na Palinoteca, destacam-se as lâminas de esporos de 
briófitas, que representam cerca de 80% do total. Mais de 70% dos materiais palinológicos 
já estão fotografados e as imagens estão armazenadas em computador. As imagens permitem 
rápida visualização do conteúdo das lâminas, facilitando o acesso ao material depositado. A 
atualização contínua da Palinoteca, através da informatização dos dados e obtenção de 
imagens, auxilia na manutenção da coleção e contribui com diferentes estudos para os quais 
o reconhecimento dos palinomorfos é necessário. (CAPES, FAPEMIG, UFJF). 
 


