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Inuleae foi estabelecida por Cassini (1819) como a 12ª tribo de 

Asteraceae. Posteriormente, alguns autores propuseram novas classifica-

ções para a família incluindo a tribo Inuleae (CANDOLLE, 1836; HOFFMANN, 

1890; LESSING, 1832); entretanto, foi a classificação de Bentham (1873) que 

perdurou por mais de um século. Bentham (1873), em seu trabalho, reor-

ganizou a tribo Inuleae em 9 subtribos, baseando-se na sexualidade das 

flores, morfologia dos ramos do estilete e presença ou ausência de páleas 

no receptáculo.

Quase um século depois, Merxmüller, Leins e Roessler (1977) discu-

tiram que as classificações propostas para a tribo não refletiam grupos 

naturais, pois estas apresentavam grande sobreposição de caracteres diag-

nósticos e outras incongruências. Assim, Merxmüller, Leins e Roessler 

(1977) recircunscreveram Inuleae com base nos seguintes caracteres diag-

nósticos: presença de anteras caudadas, às vezes sagitadas; flores com 

corola amarela, com heterogamia predominante; ramos do estilete agudos; 

pápus plumoso. Esses mesmos autores também propuseram 3 subtribos: 

Inulinae s.l., Gnaphaliinae s.l. e Athrixiinae s.l. Por fim, Merxmüller, Leins 

e Roessler (1977) reconheceram que, mesmo no sistema proposto, ainda 

persistiam problemas de delimitação nas subtribos e em alguns gêneros.

Bremer (1987), ao estudar as relações filogenéticas da família 

Asteraceae com base em dados morfológicos, concluiu que a tribo Inuleae 

sensu Merxmüller, Leins e Roessler (1977) era parafilética, uma vez que os 

a-familia-asteraceae-miolo.indd   153 28/11/17   16:45



154   |   a família asteraceae no brasil

representantes estavam inseridos em 3 subgrupos: Inuleae-Plucheinae s.l., 

Inulinae s. str. e Gnaphalieae. Posteriormente, Anderberg (1989) realizou ou-

tro estudo filogenético, também baseado em caracteres morfológicos, que 

subsidiou uma nova circunscrição da tribo Inuleae, segregando membros de 

Inuleae-Plucheinae s.l. em uma nova tribo, Plucheae (Benth.) A. Anderb., e 

restabelecendo a tribo Gnaphalieae Rydb. Estudos filogenéticos posteriores 

baseados em caracteres moleculares evidenciaram que Inuleae e Plucheae 

formam um grupo monofilético subordinado à subfamília Asteroideae 

(ANDERGERG et al., 2005; BAYER; STAR 1998; ELDENÄS; KALLESRJÖ; 

ANDERBERG, 1999; KIM; JANSEN, 1995; NYLINDER; ANDERBERG, 2015). 

Dessa forma, Anderberg e Eldenäs (2007) alteraram o status de Plucheae, 

posicionando-a como uma subtribo de Inuleae, sendo assim aceita até o 

presente.

A tribo Inuleae possui 66 gêneros e cerca de 690 espécies, com distri-

buição tropical, subtropical e temperada. A maioria das espécies da tribo 

ocorre na Eurásia, sul e leste da África (ANDERBERG; ELDENÄS, 2007), sen-

do a região mediterrânea considerada o centro de diversidade do grupo 

(ANDERBERG, 2009). Cerca de metade dos gêneros da tribo é monoespe-

cífico ou possui 2 espécies. A circunscrição da tribo tem mudado muito 

nas últimas décadas e, atualmente, a tribo é caracterizada pela presença 

de ductos resiníferos no caule, ausência de ductos laticíferos, ausência de 

fibras no floema, antera com base caudada, ramos do estilete obtusos, pó-

len caveado e equinado, com exina microperfurada (ANDERBERG 2009; 

ANDERBERG; ELDENÄS 2007).

Descrição 

Árvores, arbustos, subarbustos, ervas anuais ou perenes, monoi-

cas, andromonoicas ou ginomonoicas; raízes fasciculadas, rizomatosas, 

tuberosas ou xilopodiais; ramos alados ou não, com ductos resiníferos. 

Folhas alternas, subopostas, lâminas inteiras, pinatífidas, ou pinatissec-

tas, margens inteiras, serreadas ou denteadas, glabras ou com indumento. 

Capitulescência racemiforme, corimbiforme, paniculiforme, espiciforme, 

em glomérulo, capitulescência de segunda ordem, em racemo ou corimbo 
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espiciforme, racemos de glomérulo, corimbo espiciforme ou de glomérulo 

ou capítulos solitários. Capítulos homógamos ou heterógamos, radiados, 

discoides ou disciformes; involucro multisseriado; receptáculo plano, con-

vexo ou côncavo, paleáceo ou epaleáceo. Flores dimórficas, raramente 

isomórficas, e se dimórficas, flores do raio pistiladas ou neutras, unisse-

riadas ou plurisseriadas, corola ligulada, tubulosa ou tubuloso-filiforme, 

amarela, rósea, lilás, roxa ou branca; flores do disco bissexuais ou funcio-

nalmente masculinas, corola tubulosa, amarela, rósea, lilás, roxa ou branca; 

anteras caudadas, ecalcaradas, raramente calcaradas, apêndices basais lon-

gos ou curtos, lineares, bífidos ou não; estilete bífido ou indiviso, em flores 

com gineceu abortado, superfície papilosa ou com tricomas pubescentes 

abaixo da ramificação. Cipselas elipsoides, turbinadas, costadas, glabras 

ou com indumento, células epidérmicas com ou sem cristais de oxalato de 

cálcio; pápus cerdoso e/ou escamoso, ou ausente.

A tribo Inuleae está representada no Brasil por 5 gêneros e 22 espécies 

ocorrendo nas províncias fitogeográficas da Amazônia, caatinga, cerrado, 

floresta atlântica, pampa e pantanal. O pampa é a província fitogeográfica 

com maior diversidade de espécies no país. Algumas espécies podem ocor-

rer em ambientes antropizados. Epaltes Cass. é um gênero com distribuição 

pantropical (ANDERBERG, 2009) e, no Brasil, possui uma única espécie, 

ocorrente em áreas úmidas, alagadas e à beira de riachos nas províncias do 

Amazonas, caatinga e pantanal; Pluchea Cass. possui distribuição cosmopo-

lita (ANDERBERG, 2009), e as 3 espécies ocorrentes no Brasil estão dispersas 

no cerrado, floresta atlântica, pampa e também em ambientes antropizados 

(Figura 16G); Pterocaulon Elliot ocorre nas Américas e Australásia (CABRERA; 

RAGONESE, 1978), e, no Brasil, é o gênero que apresenta maior diversidade, 

com 11 espécies, e distribuição mais ampla, estando presente no cerrado, 

floresta atlântica brasileira, pampa, pantanal e áreas antropizadas (Figura 

16H); Stenachaenium Benth. é um gênero sul-americano restrito ao cone sul, 

e as 5 espécies do Brasil ocorrem no pampa (ANDERBERG, 2009) (Figura 

16I); Tessaria Ruiz & Pav. possui 2 espécies no Brasil, ambas na província do 

pampa (BFG, 2015).
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Chave de identificação para os gêneros de Inuleae  

para o Brasil

1. Pápus ausente ...........................................................................................  Epaltes

1’. Pápus presente .................................................................................................... 2

2. Capítulos sésseis, capitulescência racemiforme, panículas espiciformes 

ou glomeruliformes .............................................................................  Pterocaulon

2’. Capítulos pedunculados, organizados em capitulescência ....................... 3

3. Folhas basais em roseta; flores do disco bissexuais ............  Stenachaenium

3’. Folhas basais alternas; flores do disco masculinas por aborto do 

gineceu ...................................................................................................................... 4

4. Caule alado; flores do disco numerosas, 25-50 por capítulo ..........  Pluchea

4’. Caule cilíndrico (não alado); flores do disco poucas, 1-15 por capítulo .....  

.........................................................................................................................  Tessaria
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Figura 16. Anthemideae. A. Achillea millefolium L.; B. Artemisia sp.; C. Coleostephus myconis (L.) Cass.; D. 
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.; E. Leucanthemum vulgare Lam.; F. Tanacetum vulgare L. Inuleae. 
G. Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera; H. Pterocaulon polystachyum DC.; I. Stenachaenium megapotamicum 
(Spreng.) Baker.
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