DESENVOLVIMENTO DE GRÃO DE PÓLEN DE GRAMÍNEA EM 3D
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Introdução
Poaceae é uma das famílias com maior número de espécies em campos naturais do Rio Grande do Sul além de muitos de
seus táxons fazerem parte da dieta humana (milho, arroz, trigo, cevada e centeio). Embora grande parte de suas espécies
ocorram na vegetação campestre, outros táxons da família habitam florestas e banhados tornando-se ampla a representação
desta família nas diferentes regiões do Estado. Neste sentido, foi selecionado o grão de pólen desta família para o
desenvolvimento de modelo virtual com o objetivo de facilitar a compreensão da dinâmica deste grão de pólen no ambiente,
com base nas suas características polínicas.

Metodologia
Primeiramente o grão de pólen foi fotografado e observado em
microscopia óptica para análise de suas características morfológicas.
Posteriormente, para a construção do grão de pólen foi utilizado o
software Swift 3D onde as informações das análises polínicas foram
aplicadas.

Resultados
Os resultados demonstraram que o software Swift 3D é eficaz para o desenvolvimento de imagens de grãos de pólen em
formato 3D.

Conclusão
Através do desenvolvimento do modelo 3D do pólen de Poaceae, foi possível entender melhor a deposição no sedimento
deste grão de pólen, uma vez que a imagem em microscopia é em 2D e não possibilita visualização do pólen em todos os
ângulos. Além disso, foi possível visualizar com clareza as ornamentações de pequeno tamanho, facilitando o entendimento do
mesmo.
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