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Cucurbitaceae Juss. possui 98 gêneros e 975 espécies. No Brasil é representada por cerca 
de 30 gêneros e 157 espécies. Este trabalho trata do estudo taxonômico e morfopolínico 
das espécies nativas encontradas no Estado de Goiás, Brasil a fim de contribuir com 
informações para atualização da Flora do Centro Oeste e do Brasil, com novos dados para 
a palinotaxonomia. No estudo taxonômico foram realizadas análises de exsicatas 
depositadas em herbários nacionais e internacionais e realização de expedições na área de 
estudo. Foram contabilizados 19 gêneros e 40 espécies para a área, sendo até o momento, 
compreendendo 09 gêneros e 28 espécies de plantas nativas, 10 gêneros em 13 espécies 
consideradas cultivadas ou subespontâneas. Quanto às plantas nativas, o gênero 
Cayaponia Silva Manso apresentou um número maior de espécies (9 spp.), seguido de 
Melothria L. (6 spp.), Gurania (Schltdl.) Cogn. (4 spp.), Ceratosanthes Adams (3 spp.), 
Psiguria Neck ex. Arn. e Sicyos L. (2 spp.), e os gêneros Melothrianthus Mart. Crov., 
Siolmatra Baill. e Wilbrandia Silva Manso são representados por apenas 1 espécie cada. 
Analisou-se a morfologia polínica de seis espécies nativas e duas subespontâneas; com o 
objetivo de entender a palinologia e taxonomia dos táxons. Os grãos de pólen foram 
acetolizados, mensurados, descritos, foto e eletromicrografados. A análise sob o MEV foi 
utilizada visando à elucidação de dúvidas sobre a ornamentação da exina. Constatou-se 
que os grãos de pólen são em mônades em Cayaponia podantha Cogn., Ceratosanthes 
tomentosa Cogn., Luffa operculata (L.) Cogn., Melothria campestris (Naudin) H. 
Schaefer & S. S. Renner, Momordica charantia L., Wilbrandia hibiscoides Silva Manso 
ou tétrades em Gurania lobata (L.) Pruski e Psiguria umbrosa (Kunth) C. Jeffrey; 
tamanho médio, grande ou muito grande nas mônades e muito grande nas tétrades. As 
aberturas variaram de poro em Cayaponia podantha, cólporo nas demais mônades e poro 
nas tétrades. Quanto à ornamentação, foram registradas sexina espinhosa em Cayaponia 
podantha, perfurada em Melothria campestris, microrreticulada em Gurania lobata e 
Psiguria umbrosa e reticulada nos demais táxons. Os resultados permitiram a distinção 
entre os gêneros, indicando que a morfologia polínica contribui para os estudos 
taxonômicos e a família pode ser considerada euripolínica. Esses dados enfatizam a 
importância da morfologia polínica para o diagnóstico de gêneros em Cucurbitaceae.  
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