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A tribo Hippomaneae possui 33 gêneros distribuídos em savanas e florestas pantropicais, 
com treze gêneros no Brasil. Entretanto, a circunscrição dos gêneros da tribo ainda não foi 
devidamente resolvida. O objetivo deste estudo foi caracterizar palinologicamente 12 
gêneros atualmente aceitos em Hippomaneae, englobando 20 espécies: Actinostemon 
verticillatus (Klotzsch) Baill., Algernonia leandrii (Baill.) GL Webster, Colliguaja 
brasiliensis Klotzsch ex Baill., Gymnanthes multiramea (Klotzsch) Müll.Arg., Mabea 
fistulifera Mart., Maprounea guianensis Aubl., Microstachys anisodonta Müll.Arg., M. 
corniculata (Vahl) Griseb., M. ditassoides (Didr) Esser, M. glandulosa (Mart & Zucc) Esser 
& MJ Silva, M. heterodoxa (Müll.Arg.) Esser, M. marginata (Mart) Klotzch ex Müll.Arg., 
M. nummularifolia (Cordeiro) Esser, M. revoluta (Ule) Esser, M. salicifolia (Mart & Zucc) 
MJ Silva & Pscheidt, Pleradenophora membranifolia (Müll.Arg.) Esser & AL Melo, 
Sapium haematospermum Müll.Arg., Sebastiania brevifolia (Müll.Arg.) Müll.Arg., 
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat e Stillingia uleana Pax ex K Hoffm., além de 
Pachystroma longifolium (Nees) IM Johnst. de Pachystromateae, tribo próxima de 
Hippomaneae. Os grãos de pólen foram acetolisados, medidos, foto- e eletromicrografados. 
Os grãos de pólen são mônades, pequenos a grandes, isopolares, oblato-esferoidais a 
prolatos, amb subcircular a subtriangular lobado, tricolporados, com colpos longos e 
margem psilada (rugulada em Colliguaja brasiliensis), endoaberturas circulares a 
lalongadas. Exina microrreticulada em todas as espécies de Microstachys, Colliguaja 
brasiliensis, Gymnanthes multiramea, Pleradenophora membranifolia e Sebastiania 
brevifolia, nas demais é psilado-perfurada. Sexina mais espessa que a nexina. Somente em 
Microstachys a sexina se afasta da nexina no mesocolpo formando cavea. Na PCA 
Sebastiania brevifolia foi muito similar a Microstachys, com esse último separando-se dos 
demais devido à cavea e pelas maiores margens. Mabea fistulifera, Sapium 
haematospermum e Stillingia uleana agruparam-se por possuírem os maiores grãos de pólen 
e, Gymnanthes multiramea, Maprounea guianensis e Pleradenophora membranifolia por 
apresentarem os menores grãos. Conclui-se que as características polínicas foram eficientes 
na distinção de grupos de gêneros da tribo Hippomaneae, incluindo-se Pachystroma 
longifolium em um deles. Microstachys e Colliguaja brasiliensis se destacaram por exibirem 
particularidades significativas. (CAPES) 


