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O Cerrado abrange cerca de 23% do território brasileiro e sua biodiversidade ainda 
não é totalmente conhecida. Informações sobre a diversidade vegetal e animal são 
importantes para a criação de unidades de conservação, adoção de técnicas de manejo 
adequadas, bem como avaliação dos impactos das atividades antrópicas. Técnicas 
mais refinadas para avaliar as características dos vegetais são valiosas ferramentas 
para a taxonomia e sistemática, visto que auxiliam na determinação de caracteres que 
podem definir diferenças ou semelhanças entre espécies, gêneros ou famílias. Nesse 
sentido, o presente estudo surgiu do interesse em melhor conhecer a morfologia do 
grão de pólen das espécies Qualea parviflora Mart. e Qualea grandiflora Mart., 
família Vochysiaceae, ocorrentes no Campus Universitário de Rondonópolis, a fim de 
comparar possíveis diferenças e semelhanças entre as duas espécies. Foi utilizada a 
técnica de acetólise e preparado 5 lâminas de cada espécie, para avaliação em 
microscópio de campo claro e captura de imagens dos grãos de pólen em vista polar e 
equatorial, para as devidas mensurações e análises de morfologia. O grão de pólen de 
Q. parviflora é disperso individualmente (mônade), radiossimétrico, de tamanho 
pequeno (comprimento médio do eixo polar (P) de 23,57 µm), isopolar, âmbito 
triangular, oblato esferoidal (relação entre eixo polar e diâmetro equatorial (P/E) de 
0,97), com índice de área polar (IAP) de 0,37 e espessura média da exina de 2,13 µm. 
O grão de pólen Q. grandiflora também é disperso individualmente (mônade), 
radiossimétrico, de tamanho pequeno (comprimento médio de P de 21,06 µm), 
isopolar, âmbito triangular e oblato esferoidal (relação P/E de 0,92). Apresentou 
menor IAP (0,22) e espessura média da exina (1,75 µm) em relação ao grão de pólen 
de Q. parviflora. Os grãos de pólen das duas espécies possuem 3 aberturas situadas 
nos ângulos do contorno na vista polar do grão de pólen (anguloaperturados), sendo 
classificados como tricolporados, com comprimento médio do colpo de 19,07 µm e da 
abertura de 5,51 µm para Q. parviflora, e 14,65 µm e 5,20 µm para Q. grandiflora. 
Os grãos de pólen de Q. parviflora e Q. grandiflora, são semelhantes quanto à 
classificação de dispersão, simetria, tamanho, polaridade, âmbito, forma e tipo de 
abertura, diferindo apenas nos valores de IAP, espessura da exina e comprimentos do 
colpo e da abertura. 


