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Griffinieae Ravenna é uma tribo monofilética e de acordo com a atual classificação 
compreende os gêneros Griffinia Ker Gawl. e Worsleya Traub ambos endêmicos do Brasil, 
e muito sensíveis às perturbações ambientais. A fim de avaliar a importância dos atributos 
polínicos na taxonomia do grupo, foram analisados os grãos de pólen de nove espécies de 
Griffinia e uma de Worsleya. Grãos de pólen acetolisados foram analisados, medidos, 
descritos e fotomicrografados, já os grãos não acetolisados foram analisados em 
microscópio eletrônico de varredura. As espécies apresentaram grãos de pólen médios a 
grandes, em mônades, heteropolares, com contorno elíptico em vista polar, monossulcados, 
sulcos recobertos por membrana ornamentada, sulcos com limites difusos ou bem 
definidos, sexina reticulada a microrreticulada. Objetivando ainda, revelar padrões de 
similaridade e detectar caracteres diagnósticos, foi realizada a análise de componente 
principal e a análise hierárquica de agrupamento, utilizando o programa PC-ORD 0.5. Para 
ordenação das amostras (PCA) foi utilizada a matriz de variância e covariância baseada na 
distância biplot. Para a análise hierárquica de agrupamento (HCA) utilizou-se a medida de 
distância euclidiana e o método WARD´s. A análise hierárquica de cluster (HCA) mostrou 
dois grupos distintos quando analisado 50% das informações remanescentes: as espécies 
pertencentes ao gênero Griffinia subordinadas ao subg. Griffinia formaram o grupo 1 e o 
grupo 2 foi constituído pelas espécies G. gardneriana subg. Hyline e W. procera. Os 
resultados do PCA para os dois primeiros eixos explicaram 95,27% do total da 
variabilidade dos dados analisados. Os dois primeiros eixos principais foram significativos, 
com 88,70% e 6,56% de variância respectivamente, sendo o CS (Comprimento do sulco), 
Dm (Diâmetro menor) e o DM (Diâmetro maior) as variáveis mais significativas do 
primeiro componente principal, no segundo eixo as variáveis que apresentaram maiores 
valores foram: DL (Diâmetro do Lúmem), LS (Largura do Sulco) e DE (Diâmetro 
equatorial). As análises multivariadas (PCA e HCA) evidenciaram que a morfologia 
polínica apresentou divergências morfológicas entre as espécies dos dois gêneros, além 
disso, foram encontrados caracteres exclusivos em cada um dos subgêneros de Griffinia e 
também no gênero Worsleya diferenciando-os. Desta forma, os atributos polínicos 
mostraram-se valiosos à sistemática de Griffinieae e informativos à delimitação das 
espécies. 
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