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Pertencente à família Asteraceae, a tribo Gnaphalieae possui uma distribuição 
cosmopolita e destaca-se por sua representatividade em vários biomas. No Brasil é 
representada por 11 gêneros e 73 espécies e no Parna Itatiaia, são registrados 10 
espécies e 4 gêneros. Neste trabalho foram analisados grãos de pólen de 9 espécies de 
Gnaphalieae: Achyrocline alata (Kunth) DC., Achyrocline saturioides (Lam) DC., 
Chionolaena capitata (Baker) Freire, Chionolaena isabelae Baker, Chionolaena 
latifolia (Benth) Baker, Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera, Gamochaeta americana 
(Mill) Weed., Gamochaeta grazielae (Rizzini) Deble e Pseudognaphalium 
cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & Burtt. O material para análise polínica foi obtido de 
exsicatas depositadas no herbário brasileiro do Museu Nacional da UFRJ ( R). Os grãos 
de pólen foram tratados pelo método da acetólise e posteriormente mensurados e 
fotomicrografados em microscópio de luz. Para a observação sob MEV, foram 
utilizados grãos de pólen não acetolisados. Na descrição foram considerados o tamanho, 
a forma, o tipo e número de aberturas e a ornamentação da sexina. Os resultados obtidos 
mostram que os grãos de pólen das espécies analisadas são em mônades médios, 
isopolares, oblato-esferoidais em Chionolaena capitata, C. latifolia, Gamochaeta 
purpurea e G. americana, prolato-esferoidais nas demais, 3-colporados, área polar 
muito pequena e colpos muito longos e estreitos nas espécies de Achyrocline; os outros 
gêneros apresentam área polar pequena e colpos longos e largos, colpo com membrana 
ornamentada apenas nas espécies de Chionolaena; endoabertura de circular a 
ligeiramente lalongada, presença de constricção mediana na endoabertura apenas em 
Pseudognaphalium cheiranthifolium, colpo com membrana ornamentada apenas nas 
espécies de Chionolaena. Sexina equinada, perfurada em Chionolaena, equinada com 
perfurações esparsas na base dos espinhos nas demais espécies, espinhos cônicos de 
base perfurada, sexina sempre mais espessa que a nexina. Pelos resultados obtidos 



conclui-se que as espécies diferenciam-se quanto ao tamanho, forma do pólen, área 
polar e forma da endoabertura.  
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