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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulaceae, Actinocephalus, Comanthera, Eriocaulon, Leiothrix,
Paepalanthus, Rondonanthus, Syngonanthus, Tonina.

COMO CITAR

Sano, P.T., Andrino, C.O., Chagas, E.C.O., Costa, F.N., Echternacht, L., Hensold, N., Oliveira, A.L.R., Parra, L.R., Ramos, R.,
Sauthier, L.J., Tissot-Squalli, M., Trovó, M., Watanabe, M.T.C., Giulietti, A.M. 2020. Eriocaulaceae in Flora do Brasil 2020.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB110.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais, monocárpicas perenes ou perenes, aquáticas ou terrestres. Rizoma, quando presente, horizontal, vertical, ou
bulbo sólido. Caule alongado, variando de alguns milímetros a ca. 3 m alt., ou plantas acaulescentes. Folhas geralmente em
rosetas espiraladas, espirodísticas, espirotrísticas, ou dispostas ao longo de um caule alongado, dísticas, ou pseudoverticiladas;
simples, lanceoladas, espatuladas, ou lineares; fenestradas ou não; bainhas ampliadas ou não. Escapo presente, raramente ausente,
cilíndrico, costado ou não, geralmente protegido por espata cilíndrica, com ápice truncado, agudo ou lacerado. Inflorescência
terminal ou axilar, capituliforme. Capítulos esféricos, semiesféricos ou cônicos, protegidos por brácteas involucrais, geralmente
em várias séries; receptáculo frequentemente piloso. Flores ca. 2 mm compr., dímeras ou trímeras; comumente diclinas;
bracteadas ou não; pediceladas ou sésseis; antóforo presente ou não. Perianto comumente piloso, raramente glabro; cálice com
sépalas livres ou fundidas em diferentes níveis; corola com pétalas livres ou fundidas em diferentes níveis, raramente apétala
ou com pétalas muito reduzidas, glandulares ou não. Flores estaminadas 2-4 ou 6 estames; filetes livres ou adnatos à corola,
cilíndricos ou laminares; anteras monotecas ou bitecas, dorsifixas ou basifixas, deiscência rimosa; estaminódios ausentes ou
presentes; pistilódio comumente presente, com função nectarífera; pólen espiroaperturado. Flores pistiladas com ovário súpero,
estipitado ou não, 2-3-locular; um óvulo por lóculo; estiletes 2-3 livres ou unidos em diferentes alturas, comumente ramificados,
ramos estigmáticos e nectaríferos, bífidos ou inteiros; estaminódios presentes ou ausentes, lineares ou escamiformes. Fruto
cápsula loculicida, raramente aquênio; pericarpo membranáceo. Sementes comumente reduzidas a uma ou duas por fruto;
frequentemente elípticas ou fusiformes; testa reticulada, estriada, rugosa ou quase lisa; endosperma amiláceo.

Forma de Vida
Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Aquática, Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado
(lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação
Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
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Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação para os gêneros de Eriocaulaceae da Flora do Brasil
 
1. Flores diplostêmones, estames 4 ou 6, pétalas glandulares ........................................................... Eriocaulon
1’. Flores isostêmones, estames 2 ou 3, pétalas não glandulares.
2. Flores pistiladas apétalas, ou pétalas reduzidas a pequenos lóbulos com longos tricomas ..................................... Tonina
2’. Flores pistiladas com pétalas presentes, nunca reduzidas ou ausentes.
3. Flores pistiladas com estaminódios lineares ou estames presentes ............................................... Rondonanthus
3’. Flores pistiladas com estaminódios escamiformes ou ausentes.
4. Estiletes com ramos estigmáticos e nectaríferos separando-se em diferentes níveis, semente com superfície estriada ..........
Leiothrix
4’. Estiletes com ramos estigmáticos e nectaríferos separando-se no mesmo nível, semente com superfície nunca estriada
5. Flores pistiladas com pétalas unidas na porção mediana e livres na base e no ápice.
6. Escapos sem tricomas malpighiáceos. Flores estaminadas com pétalas unidas acima da porção mediana, filetes adnatos à corola.
Flores pistiladas com ramo nectarífero sem tricomas papilosos; semente com superfície reticulada ......................... Syngonanthus
6’. Escapos com tricomas malpighiáceos. Flores estaminadas com pétalas unidas até a porção mediana, filetes livres da corola.
Flores pistiladas com ramo nectarífero com tricomas papilosos; semente com superfície rugosa ............................. Comanthera
5’. Flores pistiladas com pétalas livres; quando unidas, apenas na base.
7. Presença de paracládios (ramos portadores de escapos) emergindo da axila das folhas ou de brácteas laterais do eixo alongado,
portando numerosos escapos, raramente solitários; flores sempre 3-meras .................................... Actinocephalus
7’. Ausência de paracládios (ramos portadores de escapos), escapos comumente axilares às folhas ou, então, no ápice de um eixo
ou caule alongado; flores 2-meras ou 3-meras ............................................................... Paepalanthus
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Actinocephalus (Körn.) Sano
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Actinocephalus, Actinocephalus actinocephaloides, Actinocephalus
aggregatus, Actinocephalus arenicola, Actinocephalus armeria, Actinocephalus bahiensis, Actinocephalus barbiger,
Actinocephalus bongardii, Actinocephalus brachypus, Actinocephalus bulbosus, Actinocephalus cabralensis, Actinocephalus
callophyllus, Actinocephalus ciliatus, Actinocephalus cipoensis, Actinocephalus claussenianus, Actinocephalus compactus,
Actinocephalus coutoensis, Actinocephalus deflexus, Actinocephalus delicatus, Actinocephalus denudatus, Actinocephalus
diffusus, Actinocephalus divaricatus, Actinocephalus falcifolius, Actinocephalus fimbriatus, Actinocephalus geniculatus,
Actinocephalus giuliettiae, Actinocephalus glabrescens, Actinocephalus glareosus, Actinocephalus graminifolius, Actinocephalus
herzogii, Actinocephalus heteropus, Actinocephalus heterotrichus, Actinocephalus incanus, Actinocephalus ithyphyllus,
Actinocephalus koernickeanus, Actinocephalus longifolius, Actinocephalus nodifer, Actinocephalus ochrocephalus,
Actinocephalus pachyphyllus, Actinocephalus perbracchiatus, Actinocephalus phaeocephalus, Actinocephalus polyanthus,
Actinocephalus ramosus, Actinocephalus rhizomatosus, Actinocephalus rigidus, Actinocephalus robustus, Actinocephalus
scytophyllus, Actinocephalus stereophyllus, Actinocephalus trichopeplus, Actinocephalus velutinus, Actinocephalus verae.
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DESCRIÇÃO

Plantas perenes ou monocárpicas perenes. Rizomas presentes ou ausentes; caule aéreo curto ou alongado, densamente lanoso,
internós curtos com folhas em roseta. Rosetas persistentes ou decíduas. Folhas verdes a castanhas, filotaxia espiralada a
espirodística, eretas a deflexas, lineares a lanceoladas, cartáceas a coriáceas, glabras a densamente tomentosas; ápices agudos,
mucronulados a arredondados, glabrescentes a densamente barbulados; margens planas a involutas, glabras a densamente ciliadas,
bases estreitas a semi-amplexicaules. Eixo alongado ausente ou presente, quando presente ramificado ou não, partindo do ápice
da roseta. Eixo da sinflorescência presente ou não, originado sempre do ápice da roseta. Brácteas foliáceas espiraladas ao longo
do eixo, decíduas ou persistentes. Ramos laterais férteis axilares à folhas da roseta ou axilares às brácteas do eixo, cobertos
por brácteas foliáceas; brácteas foliáceas espiraladas, distribuídas por todo o paracládio, decíduas ou persistentes. Espatas
membranáceas, glabras ou pilosas, tricomas simples, raramente malpighiáceos, ápices agudos a truncados, glabros a pilosos.
Escapos no ápice dos ramos laterais férteis, variando de 1 a mais de 800 por paracládio, dispostos em arranjos umbeliformes,
glabrescentes a seríceos, tricomas simples ou malpighiáceos, eretos a adpressos. Capítulos alvos, creme ou amarelados,
campanulados a esféricos. Brácteas involucrais castanho ou castanho-claro, oblongas a largamente ovais, membranáceas a
rígidas, faces glabras a pilosas. Flores diclinas, trímeras, 20 a 600 por capítulo, flores pistiladas e estaminadas com disposição
variada nos capítulos, as estaminadas sempre mais numerosas que as pistiladas. Brácteas florais sempre presentes, castanho-
claro, côncavas a naviculares, lineares a obovais, cartáceas a membranáceas, face ventral glabra, dorsal pilosa na porção
apical, tricomas ornamentados internamente. Flors estaminadas pediceladas, pedicelos glabros a pilosos; sépalas brevemente
conatas na base, ápice comosos, margens ciliadas, tricomas ornamentados internamente; corola infundibuliforme, urceolada
ou tubulosa, glabra, membranácea, exceto na base, lobos 3-6, hialinos, eretos, involutos após liberação do polen; estames 3,
exsertos; nectários-3, clavados ou cilíndricos. Flores pistiladas sésseis a curtamente pediceladas; sépalas livres, côncavas,
membranáceas, margens ciliadas, ápices comosos, tricomas ornamentados internamente; pétalas livres, planas, membranáceas,
faces dorsais glabras ou pilosas, ventrais sempre glabras, margens pilosos na porção apical, ápice piloso ou glabro, tricomas
ornamentados internamente ou não; estaminódios escamiformes opostos às pétalas; gineceu 3-locular, estiletes-3, simples;
apêndices nectaríferos-3, cilíndricos; apêndices e estiletes unidos na base, tornando-se livres na mesmas altura. Sementes 1-2 mm
compr., marrom avermelhadas a castanho-escuras, elipsóides ou ovóides, testa densamente reticulada.

COMENTÁRIO

Os representantes deste gênero podem ser distinguidos principalmente pela presença de ramos laterais férteis (paracládios)
cobertos por brácteas foliáceas e portando, no ápice, um único escapo ou então numerosos escapos em um arranjo umbeliforme.
Além de flores trímeras e estigmas inteiros.

Forma de Vida
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Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou
Galeria, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Nordeste (Pernambuco, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Paracládios (ramos férteis) desenvolvendo-se simultaneamente a partir
das axilas das folhas da roseta basal e das axilas das brácteas foliáceas do
eixo alongado ...................................A. glabrescens
1’. Paracládios (ramos férteis) desenvolvendo-se exclusivamente a partir
da axila das folhas da roseta basal ou das axilas das brácteas foliáceas do
eixo alongado.............................................. 2
 
2. Paracládios (ramos férteis) desenvolvendo-se a partir das axilas das
folhas da roseta. Eixo alongado ausente..........................3
2’. Paracládios (ramos férteis) desenvolvendo-se a partir das axilas das
brácteas foliáceas de um eixo da sinflorescência ou de um eixo alongado,
nunca axilares às folhas da roseta..............................36
 
3. Espatas medindo entre 0,1 e 1,3 cm compr.....................4
3’. Espatas medindo entre 1,5 e 10,5 cm compr...................15
 
4. Indivíduo fértil com duas ou mais rosetas basais de folhas por indivíduo.
Endêmica da Bahia..................................A. herzogii
4’. Uma única roseta por indivíduo fértil. Espécies endêmicas de Minas
Gerais....................................................5
 
5. Flores pistiladas pediceladas, pedicelo ca. 0,5 mm compr...A. delicatus
5’. Flores pistiladas sésseis, raramente subsésseis, neste caso o pedicelo
não ultrapassa 0,2 mm compr..................................6
 
6. Roseta de folhas 35-40 cm alt. Receptáculo com tricomas longos,
ultrapassando longamente a altura das flores..........A. claussenianus
6’. Roseta de folhas 3,5-27 cm alt. Receptáculo com tricomas curtos,
nunca ultrapassando a altura das flores...........................7
 
7. Roseta de folhas com 14-27 cm alt.; folhas 9-17 (25,5) cm compr.,
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verde-escuras no material fresco, castanhas no material seco..........8
7’.  Roseta de folhas com 3,5-12 cm alt.; folhas 3-5,5 (8,5) cm compr.,
quando superiores a 5 cm compr., glaucescentes no material fresco e no
seco......................................................9
 
8. Folhas com filotaxia espirodística. Paracládios patentes. Escapos
densamente hirsutos..................................A. robustus
8’. Folhas com filotaxia espiralada. Paracládios eretos. Escapos
seríceos..........................................A. fimbriatus
 
9. Paracládios conspicuamente eretos, subretilíneos a retilíneos,13-37 cm
compr....................................................10
9’. Paracládios patentes, arqueados ou inflexos, 2,5-11 cm compr.....13
 
10. Capítulos pardacentos. Escapos 3,5-4,5 cm compr., densamente
hirsutos, cerca de 100 ou mais por paracládio.............A. giuliettiae
10’. Capítulos alvos. Escapos 0,4-3,0 cm compr., híspidos a glabrescentes,
menos de 70 por paracládio...................................11
 
11. Folhas da roseta 6,0-8,5 cm compr., densamente velutinas, margens
longamente ciliadas, cílios persistentes nas folhas velhas. Espatas pilosas.
Brácteas involucrais com ápice arredondado a obtuso........A. ciliatus
11’. Folhas da roseta 4,0-5-0 cm compr., tomentosas a glabrescentes em
ambas as faces, margens glabrescentes nas folhas velhas. Espatas glabras.
Brácteas involucrais com ápice apiculado........................12
 
12. Brácteas foliáceas dos paracládios laxamente dispostas, não os
recobrindo completamente. Brácteas involucrais dorsalmente
glabras.............................................A. nodifer
12’. Brácteas foliáceas dos paracládios densamente dispostas, recobrindo-os
completamente. Brácteas involucrais dorsalmente pilosas.A. callophyllus
 
13. Folhas densamente recobertas por tricomas viloso-papilares. Espatas
com ápices truncados, cílios viloso-papilares. Escapos 0,4-1,0 cm compr.
Brácteas involucrais com ápice apiculado...............A. compactus
13’. Folhas glabras ou híspidas. Espatas com ápices agudos, cílios com
tricomas tectores, não viloso-papilares. Escapos 1,5-3,2 cm compr.
Brácteas involucrais com ápice agudo ou obtuso, não apiculado......14
 
14. Folhas densamente híspidas. Capítulos decíduos após maturação dos
frutos, permanecendo nos escapos apenas 1 ou 2 séries de brácteas
involucrais.......................................A. brachypus
14’. Folhas glabras. Capítulos persistentes nos escapos após maturação
dos frutos........................................A. coutoensis
 
15. Espécies endêmicas da região Centro-Oeste (Goiás e Distrito
Federal)..................................................16
15’. Espécies endêmicas dos estados de Minas Gerais e Bahia.......17
 
16. Paracládios ca. 1 cm compr. Brácteas involucrais castanho-claro,
lanceoladas, ultrapassando a altura das flores..............A. armeria
16’. Paracládios com 5-18 cm compr. Brácteas involucrais castanho-
escuras, oblongas, mais curtas que a altura das flores...A. phaeocephalus
 
17. Folhas da roseta com longos tricomas na base, formando denso
indumento no centro da roseta; folhas cilíndricas a canaliculadas. Escapos
com tricomas tectores simples e malpighiáceos.........A. pachyphyllus
17’ Folhas da roseta sem tricomas na base; folhas planas, nunca cilíndricas
a canaliculadas. Escapos com tricomas tectores simples ou malpighiáceos
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(em forma de T), nunca os dois ocorrendo simultaneamente..........18
 
18. Escapos com tricomas tectores simples.......................19
18’. Escapos com tricomas tectores malpighiáceos (em forma de T)...26
 
19. Escapos tomentosos a densamente tomentosos.................20
19’. Escapos seríceos ou pubescentes............................22
 
20. Escapos com comprimento igual ou maior que comprimento dos
paracládios.....................................A. koernickenaus
20’. Escapos com comprimento sempre menor que o comprimento dos
paracládios................................................21
 
21. Folhas 6-8 cm compr. Espatas 1,8-2,0 cm compr. Escapos 6-7 cm
compr.,decíduos após a maturação dos frutos..............A. cipoensis
21’. Folhas 2-3 cm compr. Espatas 2,5-3,0 cm compr. Escapos 7,5-8,0 cm
compr., persistentes mesmo após a maturação dos frutos..............
...........................................A. actinocephaloides
 
22. Espatas pubescentes a glabras..............................23
22’. Espatas tomentosas......................................25
 
23. Um a três escapos por paracládio; brácteas dos paracládios 0,8-1,5 cm
compr...........................................A. geniculatus
23’. Mais de 10 escapos por paracládio; brácteas dos paracládios 2-7 cm
compr....................................................24
 
24. Espatas entre 1,5-3,5 cm compr.....................A. bahiensis
24’. Espatas entre 4,0-5,0 cm compr. ....................A. bulbosus
 
25. Capítulos 1,0 cm diâm., hemisféricos. Brácteas involuvrais ca. 5 mm
compr., obovais.....................................A. heteropus
25’. Capítulos 0,6 cm diâm., campanulados quando jovens, depois esféricos.
Brácteas involuvrais ca. 7 mm compr., lanceoladas..........A. incanus
 
26. Espatas de 8,5 cm a 10,5 cm compr. Brácteas involucrais castanho
-claro. Espécie endêmica da Serra do Cabral..............A. velutinus
26’. Espatas de 1,5 cm a 7,0 cm compr. Brácteas involucrais castanho-
escuras. Espécies com ocorrência desde a Serra do Cipó até o Planalto de
Diamantina, mas ausentes na Serra do Cabral....................27
 
27. Espatas seríceas, tricomas malpighiáceos.............A. glareosus
27’. Espatas glabras, quando pilosas, tricomas sempre simples, nunca
malpighiáceos.............................................28
 
28. Paracládios medindo cerca de 0,5 cm compr...................29
28’. Paracládios medindo entre 1,5 e 14 cm compr.................30
 
29. Rizoma horizontal. Espatas e escapos pubescentes. Brácteas
involucrais obovais...............................A. rhizomatosus
29’. Rizoma ausente, caule aéreo curto. Espatas glabras e escapos
seríceos. Brácteas involucrais ovais..................A. trichopeplus
 
30. Folhas e brácteas do paracládio deflexas; brácteas do paracládio com
1,0 cm compr.......................................A. deflexus
30’. Folhas e brácteas do paracládio eretas a patentes; brácteas do
paracládio com 1,0-4,0 cm compr..............................31
 
31. Rizoma horizontal, geralmente com várias rosetas por indivíduo.
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Brácteas involucrais pilosas na porção apical da face adaxial..........
................................................A. aggregatus
31’. Rizoma ausente, caule aéreo curto, uma única roseta por indivíduo.
Brácteas involucrais glabras na porção apical da face adaxial.........32
 
32. Folhas decíduas. Espatas glabras. Escapos com 66 cm compr.
..............................................A. perbracchiatus
32’. Folhas persistentes. Espatas pubescentes. Escapos medindo entre
12-36 cm compr.............................................33
 
33. Folhas com face adaxial serícea. Espatas pubescentes............34
33’. Folhas com face adaxial tomentosa. Espatas tomentosas a
glabrescentes...............................................35
 
34. Folhas com 1,5-2,2 cm compr., coriáceas..............A. arenicola
34’. Folhas com 4,0-7,0 cm compr., cartáceas..........A. graminifolius
 
35. Folhas com ápice obtuso, barbulado, mucronulado. Brácteas
involucrais com 2,4 mm compr.........................A. barbiger
35’. Folhas com ápice agudo, glabro, sem múcron. Brácteas involucrais
com 3,5-4,5 mm compr............................A. scytophyllus
 
36. Paracládios axilares às brácteas foliáceas de um eixo central de
sinflorescência,geralmente conspícuo, raramente inconspícuo, neste caso
apenas um paracládio presente........................A. polyanthus
36’. Paracládios axilares às brácteas foliáceas de um eixo alongado. Eixo
originado no ápice da roseta..................................37
 
37. Paracládios partindo exclusivamente do próprio eixo alongado.
Ramificações laterais ausentes................................38
37’. Paracládios partindo de ramos laterais no eixo alongado, nunca
exclusivamente no próprio eixo................................45
 
38. Brácteas do eixo alongado decíduas.........................39
38’. Brácteas do eixo alongado persistentes......................40
 
39. Eixo robusto, 4-8 mm diâm., coloração palhete na região das brácteas
recém decíduas, posteriormente castastanho-plúmbeo; cicatrizes muito
salientes formando estrias transversais conspícuas no eixo. Brácteas do
eixo glabras. Espatas glabras com ápices agudos.............A. rigidus
39’. Eixo delicado, 1-2 mm diâm., coloração uniformemente castanho-
escura; cicatrizes não salientes nem formando estrias transversais no eixo.
Brácteas do eixo com face adaxial esparsamente pilosa. Espatas
esparsamente pilosas a glabrescentes, ápices truncados, posteriormente
lacerados......................................A. stereophyllus
 
40. Brácteas do eixo densamente vilosas-canescentes em ambas as faces
ou tomentosas na face adaxial e glabrescentes na abaxial. Brácteas
involucrais dorsalmente vilosas a pubescentes....................41
40’. Brácteas do eixo glabras ou pubérulas, eretas ou patentes, verde-claro
a verde-escuras, passando a castanho-claro ou castanho-acinzentadas no
material seco. Brácteas involucrais dorsalmente glabras ou pilosas apenas
no ápice..................................................42
 
41. Brácteas do eixo densamente vilosas-canescentes em ambas as faces.
Espatas 0,3-0,5 cm compr., pubérulas. Escapos 2,0-2,5 cm compr.
Brácteas involucrais dorsalmente vilosas................A. ithyphyllus
41’. Brácteas do eixo tomentosas na face adaxial e glabrecentes na
abaxial. Espatas 0,5-1,0 cm compr. glabras. Escapos 3,0-5,5 cm compr.
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Brácteas involucrais dorsalmente pubescentes................A. verae
 
42. Escapos persistentes, dispostos em um arranjo esférico, glabros; se
esparsamente pubérulos, indumento não conspícuo a olho
nu...............................................A. bongardii
42’. Escapos decíduos, dispostos em um arranjo hemisférico ou em 1/8 de
esfera, pilosos.............................................43
 
43. Capítulos ocráceos. Eixo alongado arqueado ou conspicuamente
tortuoso. Espatas glabras. Rosetas, quando persistentes, com folhas de
margens longamente involutas.....................A. ochrocephalus
43’. Capítulos alvos a amarelados. Eixo alongado retilíneo ou
ligeiramente sinuoso. Espatas pubescentes ou pubérulas. Rosetas, quando
persistentes, com folhas de margens planas.......................44
 
44. Brácteas do eixo alongado patentes. Espatas 0,4-1,5 cm compr.,
pubérulas. Escapos 2-4(6) compr........................A. ramosus
44’. Brácteas do eixo alongado eretas. Espatas 2,0-5,0 cm compr.,
pubescentes. Escapos 10-24 compr....................A. longifolius
 
45. Hábito semidecumbente. Brácteas foliáceas do eixo alongado
persistentes. Paracládios 14,0-27,5 cm compr. Escapos 4,5-8,0 cm compr.
Escapos e capítulos persistentes.........................A. diffusus
45’. Hábito ereto. Brácteas foliáceas do eixo alongado decíduas.
Paracládios 0,5-9,5 cm compr. Escapos 0,2-3,5 cm compr. Escapos ou
capítulos decíduos..........................................46
 
46. Paracládios 0,5-1,5 cm compr. Espatas inconspícuas, 0,5-2,0 mm
compr., glabras, ápices truncados. Escapos com tricomas arrectos na
metade superior e retrorsos na metade inferior. Capítulos decíduos,
permanecendo na planta os escapos com 1 ou 2 séries de brácteas
involucrais.....................................A. heterotrichus
46’. Paracládios 2,0-11,0 cm compr. Espatas conspícuas, 3,0-12,0 mm
compr., quando inferiores a 5,0 mm, esparsamente tomentosas, ápices
agudos. Escapos com indumento distribuído de forma homogênea ao
longo da sua extensão. Capítulos e escapos decíduos..............47
 
47. Eixo alongado com ramos conspicuamente arqueados; brácteas do
eixo decíduas até quase a porção subapical da planta, ou pelo menos até
a região de onde partem os paracládios. Paracládios com brácteas
decíduas. Folhas e brácteas jovens glabras com ápice conspicuamente
barbulado. Roseta presente na base do eixo alongado.....A. falcifolius
47’. Eixo alongado com ramos ligeiramente encurvados; brácteas do eixo
decíduas somente na porção basal do eixo ou das ramificações.
Paracládios com brácteas persistentes. Folhas e brácteas jovens pilosas em
pelo menos uma das faces, ápices não barbulados. Roseta ausente na
base do eixo alongado.....................................48
 
48. Brácteas do eixo fortemente deflexas, tomentosas em ambas as faces.
Ramos conspicuamente divaricados. Brácteas involucrais com ápice
apiculado........................................A. divaricatus
48’. Brácteas do eixo patentes ou eretas, face abaxial glabra. Ramos em
disposição ereta a oblíqua. Brácteas involucrais com ápice agudo a obtuso,
não apiculado..............................................49
 
49. Eixo alongado pouco ramificado, geralmente dois ou três ramos por
eixo. Brácteas do eixo verde-claro ou glaucescentes, nunca oliváceas ou
verde-amareladas, sempre planas. Endêmica da Serra do
Cabral..........................................A. cabralensis
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49’. Eixo alongado com numerosas ramificações, geralmente mais do que
três ramos por eixo. Brácteas do eixo oliváceas ou verde-amareladas,
fortemente conduplicadas. Espécie com ampla distribuição, mas ausente
na Serra do Cabral..................................A. denudatus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P.T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53:99-107.
Costa, F.N. & Sano, P.T. 2013. New Circumscription of the Endemic Brazilian Genus Actinocephalus (Eriocaulaceae). Novon
22(3): 281-287
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Actinocephalus actinocephaloides
(Silveira) F. N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus actinocephaloides Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às
folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de
1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s)/tricoma(s) simples;
inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-
involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas perenes, 22-24 cm alt. Folhas eretas, 2-3 cm compr., 0,4 cm alt. coriáceas, ápice agudo, sem múcron, margens planas,
ciliadas principalmente na base, base semi-amplexicaule. Paracládios 1-3 por roseta, 12-14 cm compr. glabros. Espatas 2,5-3,0
cm alt., tomentosas a glabrescentes, tricomas simples, ápice agudo, glabro. Escapos 10-14 por paracládio, 7,5-8,0 cm compr.,
tomentosos, tricomas simples, retrorsos. Capítulos castanho-claros, 0,8 cm diâm., hemisféricos. Brácteas involucrais castanho-
escuras, ca. 3,5 mm compr., 2,0 mm larg., obovais, membranáceas, face ventral glabra, dorsal comosa no ápice, ápice agudo,
margens ciliadas na metade superior. Flores ca. 76 por capítulo, as estaminadas mais numerosas que as pistiladas. Brácteas florais
ca. 3,5 mm compr., 0,5 mm larg., lineares, membranáceas, ápice agudo. Flores estaminadas ca. 3 mm compr.; pedicelo ca. 0,6
mm compr., glabro; sépalas ca. 2,2 mm compr., elípticas, ápice agudo; corola ca. 2 mm compr., tubulosa, 30lobada; estames
ca. 1,8 mm compr.; nectários cilíndrico. Flores pistiladas ca. 3 mm compr., sésseis; sépalas ca. 2,8 mm compr., elípticas, face
dorsal pilosa na porção apical, ápice agudo; pétalas ca. 1,6 mm compr., elípticas,faces glabras, ápice agudo, glabro, tricomas das
margens sem ornamentação interna; estaminódios ca. 0,2 mm compr.; estiletes 1 mm compr.; nectários ca. 0,2 mm compr.

COMENTÁRIO

Conhecida apenas pelo holótipo coletado no Planalto de Diamantina, mas sem indicação precisa da localidade.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 687, R, 181788,  (R000181788), Minas Gerais, Typus
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Actinocephalus aggregatus F.N.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial densamente tomentosa(s) no
ápice(s)/face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio
presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s) a(s) glabra(s); número e
disposição dos escapo por paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s);
indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) esférica(s)/hemisférica(s);
cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas perenes, 30-41 cm alt. Folhas eretas a patentes, 1,5-3,0 cm compr., 0,1 cm larg., coriáceas, ápice agudo, sem múcron,
margens planas com longos tricomas na porção basal, base semi-amplexicaule. Paracládios 3-9 por roseta, 1,5-9,0 cm compr.,
glabros; brácteas dos paracládios patentes, 1,0-1,5 cm compr., lanceoladas, coriáceas, faces glabras, ápice agudo, mucronulado,
margens inteiramente ciliadas, base semi-amplexicaule. Espatas 3,0-4,5 cm compr., pubescentes a glabras, tricomas simples, ápice
agudo, glabro. Escapos 1-7 por paracládio, 22-37 cm compr., seríceos, tricomas malpighiáceos, adpressos. Capítulos alvos, ca.
1 cm diâm., esféricos a hemisféricos. Brácteas involucrais castanho-escuras, ca. 4 mm compr., oblongas, rígidas, face vbentral
pilosa na porção apical, dorsal glabra, ápice obtuso, margens inteiramente ciliadas. Flors ca. 600 por capítulo: 400 estaminadas,
200 pistiladas. Brácteas florais ca. 2,4 mm compr., oblongas, membranáceas, ápice agudo. Flores estaminadas ca. 3 mm compr.;
pedicelo ca. 0,7 cm compr., glabro; sépalas ca. 2,0 mm compr., obovais, ápice obtuso; corola ca. 2 mm compr., tubulosa, 6-
lobada; estames ca. 1,5 mm compr.; nectários cilíndricos. Flores pisitiladas ca. 3 mm compr., sésseis; sépalas ca. 2,8 mm compr.,
elípticas, face dorsal pilosa na porção apical, ápice agudo; pétalas ca. 2,5 mm compr., estreitamente elíptica, faces glabras, ápice
agudo, glabro, tricomas das margens sem ornamentação interna; estaminódios ca. 0,2 mm compr.; estiletes 1,3 mm compr.;
nectários ca. 1 mm compr. Sementes elipsóides, ca. 1 mm compr.

COMENTÁRIO

A espécie é restrita à porção norte da Serra do Cipó. Apresenta populações com numerosos indivíduos, preferencialmente em
solos pedregosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
15
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

N. Hensold, 565, NY,  (NY00898416), K (K000750969), Minas Gerais
Costa, F.N.; Fiaschi, P., 191, SPF,  (SPF00173500), MO (MO2289207), NY,  (NY00898416), K,  (K000750969), Minas
Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Actinocephalus aggregatus F.N.Costa

Figura 2: Actinocephalus aggregatus F.N.Costa
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Figura 3: Actinocephalus aggregatus F.N.Costa
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus arenicola (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus arenicola Silveira
heterotípico Paepalanthus gibbosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial serícea(s) a(s) glabrescente(s)/face(s)
abaxial glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por
paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s)
malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da
bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas perenes, 11,5-39,0 cm alt. Folhas espiraladas, 1,5-2,2 cm compr., 0,2 cm larg., coriáceas, face adaxial serícea, depois
glabrescente, face abaxial glabrescente, ápice agudo, sem múcron, margens planas, inteiramente ciliadas, base semi-amplexicaule.
Paracládio 1-4 por roseta, 2-14 cm compr., glabrescentes; brácteas do paracládio espiraladas, patentes, 1,5-2,5 cm compr.,
lanceoladas, coriáceas, indumento semelhante ao das folhas, ápice agudo, mucronulado, margens inteiramente ciliadas, base
semi-amplexicaule. Espatas 1,5-4,5 cm compr., pubescentes, tricomas simples, ápice agudo, glabro. Escapos 6-40 por paracládio,
12,5-24 cm compr., seríceos, tricomas malpighiáceos, eretos a adpressos. Capítulos alvos, ca. 0,6 cm diâm. Brácteas involucrais
castanho-escuras, ca. 1,8 mm compr., obovais rígidas, face ventral glabra, dorsal comosa, ápice agudo, margens inteiramente
ciliadas. Brácteas florais ca. 1,7 mm compr.. oblongas membranáceas, ápice agudo. Flores estaminadas ca. 1,8 mm compr.;
pedicelo glabro; sépalas ca. 1,2 mm compr., espatuladas, ápice arredondado; corola ca. 1,2 mm compr., tubulosa, 3-lobada;
estames ca. 0,9 mm compr.. Flores pistiladas ca. 2,2 mm compr., sésseis; sépalas 1,2 mm compr. elípticas, face dorsal pilosa
na porção apical, ápice agudo a arredondado; pétalas ca. 1,7 mm compr., estreitamente elípticas, faces glabras; ápice agudo,
glabro, tricomas das margens ornamentados internamente; estaminódios ca. 0,2 mm compr.; estiletes ca. 1,6 mm compr. Sementes
elipsóides, ca. 0,8 mm compr.

COMENTÁRIO

Ocorre disjuntamente em duas áreas da Cadeia do Espinhaço: na Serra das Bandeirinhas, situada na porção sul da Serra do Cipó, e
no Planalto de Diamantina, na região do município de Gouveia, com populações com muito indivíduos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.C. Souza, 8540, ESA (ESA019115), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Actinocephalus arenicola (Silveira) F. N.Costa
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus armeria (Mart. ex Körn.)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus armeria Mart. ex Körn.
homotípico Dupatya armeria (Mart. ex Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s)
da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio solitário(s); escapo persistente(s)
quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s)
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; forma da bráctea-involucral(ais) lanceolada(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22303, P (P01724169), Goiás
J.B.E. Pohl, s.n., M, Goiás, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus bahiensis (Bong.)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon bahiense Bong.
homotípico Dupatya bahiensis (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus bahiensis (Bong.) Kunth
heterotípico Paepalanthus  var. abilis  Silveira
heterotípico Paepalanthus conicus Silveira
heterotípico Paepalanthus polyandrus Silveira
heterotípico Paepalanthus variabilis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) face(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s). Inflorescência:
eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às
folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo
persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s)
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s)/oval(ais)/
ligeiramente oblonga(s)/oblongo(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie com grande variabilidade morfológica, principalmente em relação ao tamanho da planta e pilosidade das folhas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.T. Sano, 551, K (K000988700), Minas Gerais
L. Riedel, s.n., LE (00001043), Bahia, Typus
A. A. da Silveira, 313, B (B 10 0247629), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Actinocephalus bahiensis (Bong.) F.N.Costa

22

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299170363.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus barbiger (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus barbiger Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial densamente tomentosa(s) a(s) glabrescente(s)/
face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio
presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s); número e
disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do
escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais)
creme; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s)/oval(ais)/oblongo(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s);
corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Morro do Breu, na Serra do Cipó.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 352, R, 181808a,  (R000181808a), B, B 10 0247853,  (B100247853), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.)
Sano
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus hilairei Körn.
heterotípico Dupatya hilairei (Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon bongardii A.St.-Hil.
heterotípico Paepalanthus hilairei  var.  piauhyensis Ruhland
heterotípico Paepalanthus hilairei  var.  pohlianus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) decídua(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) pubérula(s) a(s) glabrescente(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo
alongado(s) e paracladio; posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição
dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo
glabro(s)/raramente pubérulo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) esférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura;
forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente elíptica(s); corola flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 289, P (P00162036), NY,  (NY00102878), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, CFCR 15097, ESA, ESA023425,  (ESA023425), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.) Sano

Figura 2: Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus brachypus (Bong.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon brachypus Bong.
homotípico Dupatya brachypus (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus brachypus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s)/deflexa(s); forma da lâmina(s) linear(es) a(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial híspida(s) a(s) glabrescente(s)/
face(s) abaxial densamente híspida(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou
paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição
dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo
híspido(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura;
forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1182, B, B 10 0247692,  (B100247692), G, G00098961,  (G00098961), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus brachypus (Bong.) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus bulbosus (Silveira)
F.N.Costa & Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus bulbosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) alongado(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) face(s) pubescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às
folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo
persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubescente(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s);
cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
linear(es); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material-tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 784, R, 181813,  (R000181813), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus cabralensis (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus cabralensis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s) a(s) linear(es); indumento face(s) adaxial esparsamente pilosa(s)/face(s)
abaxial glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/
decídua(s) no eixo alongado(s); posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e
disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do
escapo glabrescente(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara;
forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s)/oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.T. Sano, CFCR15363, ESA, ESA026439,  (ESA026439), K,  (K000887560), Minas Gerais
A. A. Silveira, 592, R, 139226d,  (R000139226d), R, 139226c,  (R000139226c), R, 139226b,  (R000139226b), R, 139226,

 (R000139226), R, 139226a,  (R000139226a), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus cabralensis (Silveira) Sano

Figura 2: Actinocephalus cabralensis (Silveira) Sano

Figura 3: Actinocephalus cabralensis (Silveira) Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus callophyllus (Silveira)
Sano
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus callophyllus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) face(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s). Inflorescência:
eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es)
às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo
persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo densamente tomentoso(s); inflorescência(s) capituliforme(s)
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/oblonga(s)/
oblongo(s) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s) a(s)
urceolada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 504, R, 139238b,  (R000139238b), R, 139238a,  (R000139238a), R, 139238,  (R000139238), Minas Gerais,
Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus ciliatus (Bong.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon ciliatum Bong.
homotípico Dupatya ciliata (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus ciliatus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s) a(s) ligeiramente falciforme(s); indumento face(s) adaxial densamente velutina(s)/
face(s) abaxial glabrescente(s) a(s) totalmente glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s)
do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pilosa(s) a(s)
glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s)
maduro(s); indumento do escapo híspido(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da
bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais)
lanceolada(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1183, B, B 10 0247691,  (B100247691), Minas Gerais, Typus
Quaresma, A.S., 437, HUEFS (HUEFS193104), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus ciliatus (Bong.) Sano

Figura 2: Actinocephalus ciliatus (Bong.) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus cipoensis (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus cipoensis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial densamente pubescente(s) a(s) glabrescente(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio
axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1
umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo densamente tomentoso(s)/tricoma(s)
simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-
involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) urceolada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 554, R, 180916,  (R000180916), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus claussenianus (Körn.)
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus claussenianus Körn.
homotípico Eriocaulon claussenianum Steud.
heterotípico Dupatya clausseniana (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus percrassus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) híspida(s) a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s)
da roseta(s); espata(s) esparsamente pilosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1
umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo densamente seríceo(s); inflorescência(s)
capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) estreitamente infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, 879, G, G00098959,  (G00098959), B, B 10 0247689,  (B100247689), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, 1000, HUFU,  (HUFU00051593), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus compactus (Gardner) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon compactum (Gardner) Steud.
homotípico Dupatya compacta (Gardner) Kuntze
homotípico Paepalanthus compactus Gardner

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial densamente vilosa(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio
mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubérulo(s); inflorescência(s)
capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/
oblonga(s)/oblongo(s) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da porção norte do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5247, K,  (K000640323), NY,  (NY00102817), P (P00162039), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus compactus (Gardner) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus coutoensis (Moldenke)
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus coutoensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es) a(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabra(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s)
da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s)
quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da
bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s);
corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Chapada do Couto, no Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 683, R,  (R010064674), Minas Gerais, Typus
L.B.Costa, 17, DIAM, 2971, Minas Gerais
L. Echternacht, 2244, P (P00847881), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

38

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/herbariumr/r/1/0/64/67/4/r010064674.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus coutoensis (Moldenke) Sano

Figura 2: Actinocephalus coutoensis (Moldenke) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus deflexus F.N.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação deflexa(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) abaxial glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s)
ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s);
espata(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s);
escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s)
capituliforme(s) esférica(s)/hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais)
oblonga(s)/oval(ais)/oblongo(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do norte da Serra do Cipó.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, F.N. & Fiaschi, P., 207, MO (MO2289208), SPF,  (SPF00173300), Minas Gerais, Typus
Hensold, N., 739, SPF, MO, Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus delicatus Sano
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento amba(s) as face(s) glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s);
bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s)
glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s)
maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da
bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s);
corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Mota, 3089, RB, 501303,  (RB00594945), Minas Gerais, Typus
P.L. Viana, 2512, SPF, Minas Gerais, Typus
L. Echternacht, 2140, HUFU,  (HUFU00070229), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., M. Trovó, and P.T. Sano. 2011. Two new species of Actinocephalus (Eriocaulaceae) from Minas Gerais, Brazil.
Phytotaxa 27: 26 – 36.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus denudatus (Körn.) Sano
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya denudata (Körn.) Kuntze
homotípico Paepalanthus denudatus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
desconhecida(s); forma da lâmina(s) desconhecida(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s);
bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo alongado(s); posição dos paracladio axilar(es)
às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo
decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubescente(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s);
cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5252, K, G00098954,  (K000640316), K, G00098954,  (K000640315), G, G00098954,  (G00098954), B, B 10
0247687,  (B100247687), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus diffusus (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus diffusus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
desconhecida(s); forma da lâmina(s) desconhecida(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s);
bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s)
pubérula(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s)
maduro(s); indumento do escapo hirsuto(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais)
castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/oblongo-
elíptica(s); corola flor(es) estaminada(s) urceolada(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., 633, R, 180918a,  (R000180918a), R, 180918,  (R000180918), R, 180918b,  (R000180918b), R, 180918c,
 (R000180918c), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon divaricatum Bong.
homotípico Dupatya divaricata (Bong.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus di var. catus  Silveira
heterotípico Paepalanthus divaricatus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
desconhecida(s); forma da lâmina(s) desconhecida(s); indumento amba(s) face(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo
alongado(s); posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s) a(s) esparsamente tomentosa(s); número
e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento
do escapo seríceo(s)/híspido(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho
escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

A espécie pode ser facilmente reconhecida pelas brácteas do eixo alongado geralmente deflexas e conduplicadas. As brácteas
invoucrais apresentam ápice apiculado, não muito comum no gênero. Além disso, apresenta ramos com disposição geralmente
muito aberta, daí inclusive o epíteto específico.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1048, G, G00098953,  (G00098953), B, B 10 0247686,  (B100247686), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, H50877, K,  (K000292650), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano

Figura 2: Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano

Figura 3: Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus falcifolius (Körn.) Sano
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya falcifolia (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus falcifolius Körn.
heterotípico Paepalanthus schwackeanus  var.  glabrescens Silveira
heterotípico Paepalanthus schwackeanus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s)/falciforme(s); indumento amba(s) as face(s) glabra(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo alongado(s); posição dos
paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de
1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo esparsamente pubérulo(s); inflorescência(s)
capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/
largamente oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, 880, G, G00098940,  (G00098940), G, G00098942,  (G00098942), B, B 10 0247685,  (B100247685),
Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004. Actinocephalus (Körn.) Sano  (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanhtus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus fimbriatus (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus fimbriatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) abaxial glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às
folha(s) da roseta(s); espata(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo
persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) esférica(s)/
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s)
floral(ais) oblanceolada(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s)/urceolada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 685, R, 180899,  (R000180899), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus geniculatus (Bong.)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon geniculatum Bong.
homotípico Dupatya geniculata (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus geniculatus (Bong.) Kunth
heterotípico Paepalanthus myriophyllus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) linear(es)/lanceolada(s)/falciforme(s); indumento amba(s) face(s) serícea(s)
a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por
paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/
tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura;
forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es)
estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Espinhaço Meridional. Distingue-se das demais espécies principalmente pela presença de paracládios
geniculados na porção apical.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 1064, G, G00098971,  (G00098971), B, B 10 0247780,  (B100247780), Minas Gerais, Typus
R. Mello- Silva, 2677, RB, 415282,  (RB00600364), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus giuliettiae Sano
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) linear(es) a(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s). Inflorescência:
eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es)
às bráctea(s) do eixo; espata(s) pubescente(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais
de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubescente(s)/tricoma(s) simples;
inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-
involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1944, SPF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Actinocephalus giuliettiae Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Actinocephalus giuliettiae Sano

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., M. Trovó, and P.T. Sano. 2011. Two new species of Actinocephalus (Eriocaulaceae) from Minas Gerais, Brazil.
Phytotaxa 27: 26 – 36.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus glabrescens (Silveira)
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus ciliatus  var.  glabrescens Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s)
presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição
dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s)/axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição
dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo
híspido(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da
bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. da Silveira, 774, R, 180897, ,  (R000180897), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus glareosus (Bong.)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon glareosum Bong.
homotípico Dupatya glareosa (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus glareosus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação deflexa(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial serícea(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) serícea(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos
escapo por paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo
seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais)
castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/lanceolada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola
flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do Espinhaço Meridional. Difere das demais espécies principalmente por apresentar folhas lineares e deflexas, com face
adaxial serícea e espatas com tricomas malpighiáceos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 1043, K,  (K000640029), G, G00099138,  (G00099138), B, B 10 0247778,  (B100247778), P (P01762678),
Minas Gerais, Typus
Costa, F.N., 316, HUFU,  (HUFU00029088), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus glareosus (Bong.) F.N.Costa
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus graminifolius F.N.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial serícea(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por
paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s)
malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) obcônica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma
da bráctea-involucral(ais) oblongo(s) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s)
tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas do material tipo, coletado

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Costa, F.N., 51, B, B 10 0394101,  (B100394101), SPF,  (SPF00137472), MO (MO2112243), K,  (K000750968), Minas
Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus herzogii (Moldenke) Sano
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Actinocephalus herzogii, Actinocephalus herzogii var. herzogii,
Actinocephalus herzogii var. humilis.

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus herzogii Moldenke
heterotípico Paepalanthus ruhlandii Herzog

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es) a(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial esparsamente serícea(s) a(s)
glabrescente(s)/face(s) abaxial glabrescente(s) a(s) glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s)
do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) esparsamente pilosa(s)
a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando
fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s) a(s) pubérula(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s)
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/oblonga(s)/oval(ais).
Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/elíptica(s) a(s) oboval(ais); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Paracládios alongados, 12-40 cm compr., brácteas adpressas, ovais. Espatas 8-12mm compr., castanho-claras, ápices
oblíquos. Escapos geralmente costados. Flores pistiladas sem anel de tricomas na base das sépalas, pétalas com ápice
piloso.................................A. herzogii var. herzogii
1'. Paracládios curtos, 4,0-9,5 cm compr., brácteas subpatentes, lanceoladas. Espatas 3-6 mm compr., hialinas, ápices
truncados. Escapos geralmente lisos. Flores pistiladas com anel de tricomas na base das sépalas presente, pétalas com ápice
glabro...........................A. herzogii var. humilis

MATERIAL TESTEMUNHO

P.T. Sano, CFCR 14523, B, B 10 0603416,  (B100603416), Bahia
P.T. Sano, CFCR14523, SPF, 95741,  (SPF00095741), Bahia

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus herzogii (Moldenke) Sano
var. herzogii

DESCRIÇÃO

Rizoma curto, ca. 1,5 cm compr. Roseta de folhas 2,0-4,5 cm alt.; folhas cespitosas, lineares, 2,0-5,5 X 0,2-0,3 cm, glaucescentes,
face adaxial esparsamente serícea, abaxial glabrescente, margens planas a ligeiramente convolutas, ápices mucronulados, bases
alargadas. Paracládios muito mais longos que as folhas, 9,5-40,0 cm compr.; brácteas adpressas a suberetas, raramente recurvadas,
lanceoladas, 1,0-2,5 X 0,3-0,4 cm, face adaxial glabrescente, abaxial glabrescente a glabra, ciliadas, ápices agudos. Espatas
1,0-1,2 cm compr., laxas, castanhas, esparsamente pilosas, ápices oblíquos, depois lacerados, ciliados, com tufo de tricomas na
porção apical. Escapos pubérulos. Brácteas involucrais obovais. Flores 28 por capítulo: 23 estaminadas, 5 pistiladas. Brácteas
florais elípticas a obovais, côncavas, ca. 1,8 mm compr., castanhas, ápices obtusos, densamente pilosos. Flores estaminadas ca.
2,3 mm compr.; pedicelos curtos, ca. 0,4 mm compr.; sépalas obovais, côncavas, ca. 1,2 mm compr., castanhas, ápices truncados a
arredondados, densamente pilosos; lobos da corola agudos, inteiros; estames ca. 1,3 mm compr. Flores pistiladas sésseis; sépalas
largamente elípticas a obovais, fortemente côncavas, ca. 1,5 mm compr., castanhas, ápices obtusos, densamente pilosos; pétalas
elípticas, ca. 1,6 mm compr., ciliadas, ápices agudos, densamente pilosos; estaminódios ca. 0,1 mm compr.; gineceu ca. 1,8 mm
compr., ramos estigmáticos  ultrapassando os ramos nectaríferos;ramos nectaríferos 0,5 mm compr

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, H51527, HUEFS, SPF
Ganev, W., 1711, SPF, HUEFS
R.M. Harley, 24189, SPF, HUEFS

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus herzogii var. humilis
(Sano) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus humilis Sano

DESCRIÇÃO

Rizoma 1-4 cm compr. do qual se desenvolvem rosetas 1,5-3,0 cm alt.; folhas cespitosas a subespiraladas, linear-lanceoladas
a lanceoladas, 2,0-2,5 X 0,20-0,25 cm, face adaxial pubérula a glabrescente, abaxial glabra, margens planas, ciliadas, com
tricomas longos e esparsos, ápices agudos, pubérulos. Paracládios 4,0-9,5 cm compr., esparsamente vilosos; brácteas subpatentes
a patentes, lanceoladas, 0,5-2,0 X 0,15-0,50 cm, glabrescentes em ambas as faces, ciliadas, ápices agudos. Espatas 3-6 mm
compr., laxas, glabrescentes, ápices truncados, depois lacerados, ciliados. Escapos seríceos com longos tricomas na porção apical.
Brácteas involucrais oblongas a ovadas. Flores ca. 38 por capítulo: 29 estaminadas, 9 pistiladas. Brácteas florais oblongas a
oblongo-elípticas, naviculares, ca. 1,5 mm compr., castanho-claras, ápices agudos nas flores estaminadas e obtusos a arredondados
nas flores pistiladas, densamente pilosos. Flores estaminadas ca. 2 mm compr., pedicelos ca. 0,3 mm compr., sépalas obovais,
fortemente côncavas, ca. 1,3 mm compr., castanhas, ápices obtusos, densamente pilosos; lobos da corola opostos aos estames
agudos e inteiros, os alternos, bídifos e menores; estames ca. 1,7 mm compr. Flores pistiladas subsésseis, ca. 2 mm compr.,
pedicelos ca. 0,2 mm compr., sépalas espatuladas, côncavas, ca. 1,6 mm compr., castanho-claras, anel de tricomas na base das
sépalas, ápices obtusos, densamente pilosos; pétalas elípticas, ca. 1,7 mm compr., densamente pilosas nas margens, exceto nos
ápices, ápices agudos, glabros; estaminódios ca. 0,1 mm compr., gineceu ca. 2,1 mm compr.; ramos estigmáticos mais longos que
os ramos nectaríferos; ramos nectaríferos ca. 0,4 mm compr.
 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ganev, W., 1679, SPF, K
P.T. Sano, CFCR 14523, K, SPF

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus heteropus (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus heteropus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ausente(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial tomentosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s)
abaxial glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s); número e disposição dos escapo por
paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/
tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da
bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material-tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 686, R, 181839,  (R000181839), R, 181839a,  (R000181839a), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus heterotrichus (Silveira)
Sano
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus heterotrichus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
desconhecida(s); forma da lâmina(s) desconhecida(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s)
presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo alongado(s); posição dos paracladio
axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s);
escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubescente(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s)
capituliforme(s) campanulada(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais)
oboval(ais)/oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.F. Ferreira, 1531, RB, 202287,  (RB00752046), Minas Gerais
Michaeli, J.G., s.n., R, 180912a,  (R000180912a), R, 180912,  (R000180912), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus incanus (Bong.) F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon incanum Bong.
basiônimo Paepalanthus incanus (Bong.) Körn.
homotípico Dupatya incana (Bong.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus hemiglobosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ausente(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) linear(es)/lanceolada(s); indumento amba(s) face(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos
paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s); número e disposição dos escapo por paracladio 1
a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s)
simples; inflorescência(s) capituliforme(s) campanulada(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-
involucral(ais) lanceolada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina. Pode ser diferenciada pelas espatas tomentosas, brácteas involucrais castanho-
claras, capítulos alvos e campanulados antes da antese, tornando-se esféricos e creme após a dispersão.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19994, P, P00570057,  (P00570057), Minas Gerais
F.N. Costa, 239, K,  (K000965986), Minas Gerais
A. Riedel, s.n., LE, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus incanus (Bong.) F.N.Costa

Figura 2: Actinocephalus incanus (Bong.) F.N.Costa
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus ithyphyllus (Mart.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon ithyphyllum Mart.
basiônimo Paepalanthus ithyphyllus Mart.
homotípico Dupatya ithyphylla (Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
desconhecida(s); forma da lâmina(s) desconhecida(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s)
presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição
dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) pubérula(s); número e disposição dos escapo por paracladio
mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo hirsuto(s)/tricoma(s) simples;
inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s)/campanulada(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma da bráctea-
involucral(ais) oblonga(s) a(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/linear(es); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 227, K,  (K000887542), Minas Gerais
P.T. Sano, 3847, RB, 489408,  (RB00575819), Minas Gerais
G. Gardner, 5240, K,  (K000887540), P (P01641958), Minas Gerais
P.T. Sano, 3847, NY,  (NY01039511), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus koernickeanus Trovó &
F.N.Costa
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial glabrescente(s)/face(s) abaxial glabra(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio
axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s);
escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s)
capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) elíptica(s).
Flor: bráctea(s) floral(ais) oboval(ais); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 372, SPF,  (SPF00189000), MO (MO2289852), B (B 10 0394102), B, B 10 0394102,  (B100394102), Minas
Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Novon 19: 256-258.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus longifolius (Körn)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus longifolius Körn.
homotípico Dupatya longifolia (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus applanatus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) decídua(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s);
bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição dos
paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio
mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) simples;
inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-
involucral(ais) oboval(ais)/oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas perenes, 22-59 cm alt. Caule ca. 3 cm alt. Eixo alongado 8-27 cm compr.; brácteas do eixo alongado espiraladas, eretas,
2,5-5,5 (10,0) cm compr., lanceoladas, coriáceas, faces pubescentes, ápice agudo a levemente cuspidado, margens planas,
inteiramente ciliadas, base semi-amplexicaule. Paracládios 1-6 por eixo, 4,5-16 cm compr., pubescentes; brácteas do paracládio
semelhantes às brácteas do eixo alongado. Espatas 2,0-5,0 cm compr., pubescentes, tricomas simples, ápice agudo, glabro.
Escapos 4-78 por paracládio, 10-24 cm compr., seríceos, tricomas malpighiáceos

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19973, NY, 00102786,  (NY00102786), B, B 10 0157347, ,  (B100157347), P, P00741956, 
(P00741956), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus nodifer (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus nodifer Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) esparsamente pilosa(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e
paracladio; posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo
por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo glabrescente(s)/
tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma
da bráctea-involucral(ais) largamente oboval(ais) a(s) ligeiramente oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblongo(s)
lanceolada(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Endêmica da Chapada do Couto, no Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 684, R, 180901a,  (R000180901a), R, 180901,  (R000180901), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus ochrocephalus (Körn.)
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus ochrocephalus Körn.
homotípico Dupatya ochrocephala (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) decídua(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabra(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e
paracladio; posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por
paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s)/híspido(s)/
tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma da
bráctea-involucral(ais) oboval(ais) a(s) elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) elíptica(s) a(s) oboval(ais); corola flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s).

COMENTÁRIO

Essa espécie ocorre associada às dunas do litoral baiano, com distribuição muito restrita, sempre impactada ou ameaçada por
empreendimentos imobiliários.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pohl, J.B.E., 959, B (B 10 0247683), Typus
R. Callejas Posada, 1736, NY,  (NY00002188), RB, 248233,  (RB00752030), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus pachyphyllus F. N.Costa,
Trovó & Echtern.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus macrocephalus  var.  pachyphyllus (Körn.) Ruhland
basiônimo Paepalanthus pachyphyllus Körn.
homotípico Dupatya pachyphylla (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial glabrescente(s)/face(s) abaxial
glabra(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição
dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pilosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo
por paracladio solitário(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo tomentoso(s)/tricoma(s)
simples/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho
escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais)/elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); corola flor(es)
estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Populations of Actinocephalus pachyphyllus occur in the Espinhaço Range in Minas Gerais, Brazil.
Recent collections come from two localities: Joaquim Felício and Fechados. It appears that the species has a disjunct distribution;
however, further
field efforts may reveal a more continuous distribution (Trovó et al. 2012).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Actinocephalus pachyphyllus F. N.Costa, Trovó & Echtern.

Figura 2: Actinocephalus pachyphyllus F. N.Costa, Trovó & Echtern.

Figura 3: Actinocephalus pachyphyllus F. N.Costa, Trovó & Echtern.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Trovó, M., F.N. Costa, and L. Echternacht. 2012. Actinocephalus pachyphyllus: re-establishment, redefinition, and a new
combination in Eriocaulaceae from Brazil. Kew Bulletin 67: 25–31. Available at: http://www.springerlink.com/index/10.1007/
s12225-012-9334-z [Accessed July 11, 2012].
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Actinocephalus perbracchiatus (Silveira)
F. N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus perbracchiatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento não observado. Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s)
foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s);
número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s);
indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-
involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s); corola
flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida apenas pelo holótipo, coletado no Planalto de Diamantina, mas sem citação precisa da localidade.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 757, R, 181890e,  (R000181890e), R, 181890d,  (R000181890d), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus phaeocephalus (Ruhland)
F.N.Costa
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Actinocephalus phaeocephalus, Actinocephalus phaeocephalus var. foliosus.

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus phaeocephalus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) face(s) pubescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s)
ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s);
espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo persistente(s)
quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s)
hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oblonga(s). Flor: bráctea(s)
floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22314, G, G00099079,  (G00099079), B, B 10 0243903,  (B100243903), P, P00741972,  (P00741972), P,
P00741971,  (P00741971), Goiás, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus phaeocephalus var.
foliosus (Moldenke) F.N. Costa & Andrino
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus phaeocephalus  var.  foliosus Moldenke

DESCRIÇÃO

According to Moldenke (1971), Actinocephalus phaeocephalus var. foliosus differs from the typical form by having its basal
leaves rigid and not conduplicate and its rosette leaves numerous, closely adpressed, and overlapping.

COMENTÁRIO

According to Moldenke (1971), Actinocephalus phaeocephalus var. foliosus differs from the typical form by having its basal
leaves rigid and not conduplicate and its rosette leaves numerous, closely adpressed, and overlapping.

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 11368, US,  (US00088385), Goiás, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Actinocephalus polyanthus, Actinocephalus polyanthus var. bifrons,
Actinocephalus polyanthus var. plumipes, Actinocephalus polyanthus var. polyanthus.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon polyanthum Mart.
basiônimo Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth
homotípico Dupatya polyantha (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon gardneri Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s)/espirodística(s); folha(s)
persistente(s); orientação ereta(s) a(s) inflexa(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s) a(s) falciforme(s); indumento face(s)
adaxial tomentosa(s)/face(s) abaxial pubescente(s) a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s)
foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição dos paracladio
axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) esparsamente pilosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por
paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo densamente pubérulo(s)
a glabrescente(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) esférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha;
forma da bráctea-involucral(ais) largamente oboval(ais) a oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s) a
oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Esta é a espécie com mais ampla distribuição no gênero, ocorrendo desde a região Nordeste até o Sul do país.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Pernambuco, Sergipe)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de identificação para as variedades de Actinocephalus polyanthus
 
1. Capítulos amarelos a sulfurinos..............  A. polyanthus var. bifrons
1’. Capítulos alvos ....................................................  2
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2. Escapos gráceis, densamente hirsutos, plumiformes. Flores: mais de 50 por capítulo. Flores pistiladas pediceladas          
............................................ A. polyanthus var. plumipes
2’. Escapos robustos, pubérulos a glabrescentes. Flores: até 25 por capítulo. Flores pistiladas sésseis   
..........................................  A. polyanthus var. polyanthus

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 2065, K,  (K000899593), P (P00162046), B (B 10 0244470), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano
var. polyanthus
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus polyanthus  (Bong.) Kunth f.  polyanthus
heterotípico Dupatya brasiliensis (Mart.) Kuntze
heterotípico Dupatya martiana (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya sellowiana (Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon brasiliense Mart.
heterotípico Paepalanthus bifrons  var.  fusciora Silveira
heterotípico Paepalanthus brasiliensis (Mart.) Mart.
heterotípico Paepalanthus martianus Körn.
heterotípico Paepalanthus oliveirae Ruhland
heterotípico Paepalanthus polyanthus  var.  tomentosa Silveira
heterotípico Paepalanthus polyanthus  var.  villosus Beauverd
heterotípico Paepalanthus sellowianus Körn.
heterotípico Paepalanthus similis Silveira
heterotípico Paepalanthus spirifer Silveira

DESCRIÇÃO

Roseta de folhas (8)14-30 cm alt.; folhas espiraladas, eretas, 10-25 X 0,5-3,5 cm, verde-claras, face adaxial glabrescente,
ápices agudos, bainhas persistentes no caule. Eixo da sinflorescência (ausente)17-100 cm alt.; brácteas lanceoladas. Paracládios
8,5-33(55) cm compr.; brácteas 1,7-4,0 X 0,3-1,3 cm. Espatas 0,6-1,2 cm compr. Escapos densamente pubescentes a
glabrescentes. Capítulos alvos. Brácteas involucrais obovais, ca. 1,8 mm compr. Flores ca. 21 por capítulo: 16 estaminadas, 5
pistiladas. Brácteas florais oblongas nas flores estaminadas, obovais nas pistiladas, côncavas, ca. 1,8 mm compr., castanho-claras,
ápices obtusos a arredondados. Flores estaminadas ca. 2 mm compr.; sépalas oboval-ungüiculadas, ca. 1,6 mm compr.; estames
ca. 1,5 mm compr. Flores pistiladas ca. 2 mm compr.; sépalas obovais a espatuladas, côncavas, ca. 1,8 mm compr., porção apical
ciliada; pétalas ca. 1,8 mm compr., ciliadas na porção apical, com exceção do ápice, ápices agudos, glabros; gineceu ca. 2,6 mm
compr.; ramos estigmáticos ultrapassando brevemente os ramos nectaríferos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
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MATERIAL TESTEMUNHO

P.T. Sano, CFSC 13026, BHCB
L. Echternacht, 1612, BHCB

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus polyanthus var. bifrons
(Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus bifrons Silveira

DESCRIÇÃO

Roseta de folhas 7,0-14,5 cm alt.; folhas cespitosas a espiraladas, suberetas quando jovens, depois marcescentes e inflexas,
falciformes a lanceoladas, 9-14 X 1,0-1,5 cm, verde-claras a glaucescentes, face adaxial tomentosa, abaxial esparsamente pilosa a
glabrescente, ápices mucronulados. Eixo da sinflorescência 17-20 cm compr., portando paracládios somente nas porções mediana
e superior; brácteas largamente lanceoladas a lanceoladas, 2,5-6,5 X 0,5-0,8 cm. Paracládios 7,5-29,0 cm compr.; brácteas
adpressas a eretas, lanceoladas, 2,0-2,5 X 0,4-0,7 cm. Espatas 1,2-1,3 cm compr., ápices densamente ciliados. Escapos 2,6-5,0 cm
compr., densamente híspidos. Capítulos amarelos a sulfurinos. Brácteas involucrais largamente obovais a oblongas, côncavas, ca.
2 mm compr., ápices arredondados, densamente pilosos. Flores ca. 22 por capítulo: 18 estaminadas, 4 pistiladas. Brácteas florais
estreitamente oblongas e naviculares nas flores estaminadas, oboval-ungüiculadas e côncavas nas pistiladas, ca. 2 mm compr.,
ápices obtusos. Flores estaminadas ca. 2,5 mm compr.; sépalas obovais, ca. 1,8 mm compr., ápices obtusos; lobos da corola
3, agudos, inteiros; estames ca. 1,3 mm compr. Flores pistiladas ca. 2,4 mm compr.; sépalas oboval-ungüiculadas, fortemente
côncavas, ca. 2,3 mm compr., ápices densamente pilosos; pétalas ca. 2,4 mm compr., densamente pilosas nas porções mediana e
apical, ápices obtusos; pistilo ca. 1,8 mm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 6338, SPF
R.C. Forzza, 647, SPF
Silveira, A., 681, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.

79

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus polyanthus var. plumipes
(Silveira) Sano
Tem como sinônimo
Paepalanthus plumipes Silveira

DESCRIÇÃO

Rizoma ausente. Caule curto, 5 cm compr. Roseta basal 28 cm alt; folhas espiraladas, eretas a subpatentes, lanceoladas 7-10 X
0,6-1,0 cm, verde-claras, glabrescentes, margens planas, cilioladas, ápices agudos. Eixo da sinflorescência 30-40 cm compr.,
portando paracládios laterais, patentes, retilíneos, 45-60 cm compr., glabros, densamente pilosos na inserção das brácteas;
brácteas lanceoladas, adpressas, 6,0 X 0,8 cm, glabrescentes, cilioladas, ápices agudos. Espatas 1,3-2,0 cm compr., laxas,
glabrescentes, ápices oblíquos, glabros. Escapos em arranjo esférico, gráceis, 4,5-5,5 cm compr., densamente hirsutos, ocráceo-
ferrugíneos, decíduos na maturação dos frutos. Capítulos ca. 5 mm diâm., alvos. Brácteas involucrais oboval-oblongas a
oblongas, ligeiramente côncavas, ca. 2 mm compr., castanho-claras, ápices obtusos a arredondados, dorsalmente pilosos, com
tufo de tricomas tuberculados. Flores ca. 70 por capítulo: 53 estaminadas, 17 pistiladas. Brácteas florais oblongo-lineares a
estreitamente lanceoladas, côncavas, ca. 2 mm compr., castanho-claras, ápices agudos, pilosos. Flores estaminadas ca. 2 mm
compr.; pedicelos ca. 0,5 mm compr.; sépalas oblongo-espatuladas, côncavas, ca. 2 mm compr., castanho-claras, ápices truncados,
apiculados, pilosos; corola infundibuliforme, lobos 3, deltóides, inteiros; estames ca. 1 mm compr.; pistilódios variando de
pequenas protuberâncias quase inconspícuas a alongados e papilosos. Flores pistiladas ca. 2,5 mm compr., pediceladas; pedicelos
ca. 0,5 mm compr.; sépalas obovais, côncavas, ca. 1,7 mm compr., castanho-claras, ápices obtusos, ciliados; pétalas oblongas
a espatuladas, ca. 2 mm compr., densamente ciliadas nas margens e no ápice, ápice fimbriado; estaminódios ca. de 0,3 mm;
gineceu ca. 2,8 mm compr.; ramos estigmáticos variando desde o mesmo comprimento até o dobro do comprimento dos ramos
nectaríferos, ramos nectaríferos ca. 0,7 mm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 549, R
A.M. Giulietti, CFCR 6403, R

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon ramosum Wikstr.
basiônimo Paepalanthus foliosus Körn.
homotípico Dupatya ramosa (Wikstr.) Kuntze
homotípico Paepalanthus ramosus (Wikstr.) Kunth
heterotípico Dupatya affinis (Bong.) Kuntze
heterotípico Dupatya foliosa (Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon affine Bong.
heterotípico Eriocaulon maximiliani Bong.
heterotípico Paepalanthus affinis (Bong.) Kunth
heterotípico Paepalanthus hilairei  var.  maximiliani Ruhland
heterotípico Paepalanthus maximiliani (Schrad.) Kunth
heterotípico Paepalanthus ramosissimus Silveira
heterotípico Paepalanthus ramosus  var.  affinis (Bong.) Ruhland
heterotípico Paepalanthus sychnophyllus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s); forma da lâmina(s) largamente a estreitamente lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) pubérula(s)
a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/
persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) pubérula(s);
número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s);
indumento do escapo híspido(s) a seríceo(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da
bráctea-involucral(ais) castanha; forma da bráctea-involucral(ais) elíptica(s) a(s) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s) a elíptica(s); corola flor(es) estaminada(s) urceolada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Freyreiss, G.W., 3, S (S-R-3905), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus rhizomatosus (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus rhizomatosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) ausente(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às folha(s)
da roseta(s); espata(s) pubescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio solitário(s); escapo persistente(s)
quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo pubescente(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s)
esférica(s)/hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor:
bráctea(s) floral(ais) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina. Pode ser reconhecida pela presença de rizoma bem desenvolvido, geralmente com
várias rosetas, folhas glabrescentes com ápice obtuso, paracládios relativamente curtos e brácteas involucrais castanho-escuras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19968, K (K000988693), Minas Gerais
A. Silveira, 761, R, 181882,  (R000181882), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Actinocephalus rhizomatosus (Silveira) F. N.Costa

Figura 2: Actinocephalus rhizomatosus (Silveira) F. N.Costa

84

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F296937987.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F296937988.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Actinocephalus rigidus (Bong.) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon rigidum Bong.
homotípico Dupatya rigida (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus rigidus (Bong.) Kunth
heterotípico Paepalanthus insignis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) decídua(s); orientação
ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) estreitamente lanceolada(s) a lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabra(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo
alongado(s); posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo
por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo híspido(s)
a glabrescente(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma da
bráctea-involucral(ais) elíptica(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s) a oblanceolada(s); corola flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2449, HUFU, 68610,  (HUFU00029104), Minas Gerais
L. Riedel, 1414, B (B 10 0244454), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, 691, K, 68610,  (K000879960), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus robustus (Silveira) Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus robustus Silveira
heterotípico Paepalanthus tuberculatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) a alongado(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espirodística(s); folha(s)
persistente(s); orientação reflexa(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) adpresso(s) pubescente(s)
a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio
mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo densamente hirsuto(s)/tricoma(s)
simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; forma da bráctea-
involucral(ais) oblongo(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s) a elíptica(s); corola flor(es) estaminada(s)
urceolada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 364, R, 180913,  (R000180913), R, 180913a,  (R000180913a), R, 180913b,  (R000180913b), R, 180913c, 
(R000180913c), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus scytophyllus (Ruhland)
F.N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus scytophyllus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s) a(s) linear(es); indumento face(s) adaxial tomentosa(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos
escapo por paracladio 1 a(s) numeroso(s) umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo
seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s); inflorescência(s) capituliforme(s) obcônica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho
escura; forma da bráctea-involucral(ais) oval(ais) a(s) oblonga(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola
flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do Espinhaço Meridional, com populações pequenas e em locais de difícil acesso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19967, K,  (K000965972), P (P00741983), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Actinocephalus scytophyllus (Ruhland) F.N.Costa

Figura 2: Actinocephalus scytophyllus (Ruhland) F.N.Costa
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Actinocephalus stereophyllus (Ruhland)
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus stereophyllus Ruhland
heterotípico Paepalanthus nudus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) presente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) decídua(s);
orientação ereta(s) a(s) inflexa(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento amba(s) as face(s) glabrescente(s) a glabra(s).
Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/decídua(s) no eixo
alongado(s); posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) esparsamente pilosa(s) a(s) glabrescente(s);
número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s);
indumento do escapo adpresso(s) pubescente(s); inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-
involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-involucral(ais) elíptica(s) a(s) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) linear(es)
a oblongo(s) linear(es); corola flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19974, P (P00162052), P (P00162051), K,  (K000640317), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, 894, K,  (K000879956), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Sano, P. T. 2004.  Actinocephalus (Körn.) Sano (Paepalanthus sect. Actinocephalus), a new genus of Eriocaulaceae, and other
taxonomic and nomenclatural changes involving Paepalanthus Mart. Taxon 53(1):99-107.
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Actinocephalus trichopeplus (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus trichopeplus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
ereta(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento face(s) adaxial tomentosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s);
posição dos paracladio axilar(es) às folha(s) da roseta(s); espata(s) glabra(s); número e disposição dos escapo por paracladio
solitário(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s);
inflorescência(s) capituliforme(s) obcônica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-
involucral(ais) oval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) estreitamente oblonga(s); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Morro do Breu, na Serra do Cipó.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 353, R, B, B 10 0247641,  (B100247641), Minas Gerais, Typus
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Actinocephalus velutinus (Silveira) F.
N.Costa
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus velutinus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais); folha(s) persistente(s); orientação
patente(s); forma da lâmina(s) linear(es); indumento amba(s) face(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s). Inflorescência: eixo
alongado(s) ausente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s); posição dos paracladio axilar(es) às
folha(s) da roseta(s); espata(s) tomentosa(s) a(s) glabrescente(s); número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1
umbelado(s); escapo persistente(s) quando fruto(s) maduro(s); indumento do escapo seríceo(s)/tricoma(s) malpiguiáceo(s);
inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanho clara; forma da bráctea-
involucral(ais) linear(es) lanceolada(s). Flor: bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s); corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral. Pode ser reconhecida pela presença de capítulos creme, brácteas involucrais mais longas
que flores e com coloração castanho-claro, características incomuns no gênero.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 64331, ESA (ESA037088), Minas Gerais
A. Silveira, 577, R, 140550b,  (R000140550b), R, 140550a,  (R000140550a), R, 140550,  (R000140550), Minas Gerais,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Actinocephalus velutinus (Silveira) F. N.Costa

Figura 2: Actinocephalus velutinus (Silveira) F. N.Costa

Figura 3: Actinocephalus velutinus (Silveira) F. N.Costa
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Actinocephalus verae Sano & Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s); rizoma(s) ausente(s). Folha: filotaxia em roseta(s) basal(ais)/espiralada(s); folha(s) persistente(s);
orientação ereta(s)/patente(s); forma da lâmina(s) lanceolada(s); indumento face(s) adaxial glabra(s)/face(s) abaxial
glabrescente(s). Inflorescência: eixo alongado(s) presente(s); bráctea(s) foliácea(s) do eixo e ou paracladio presente(s)/
persistente(s) no eixo alongado(s) e paracladio; posição dos paracladio axilar(es) às bráctea(s) do eixo; espata(s) glabra(s);
número e disposição dos escapo por paracladio mais de 1 umbelado(s); escapo decíduo(s) quando fruto(s) maduro(s);
indumento do escapo densamente hirsuto(s)/tricoma(s) simples; inflorescência(s) capituliforme(s) hemisférica(s); cor da
bráctea-involucral(ais) castanho escura; forma da bráctea-involucral(ais) oboval(ais). Flor: bráctea(s) floral(ais) oblonga(s);
corola flor(es) estaminada(s) tubulosa(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 374, B, SPF,  (SPF00195000), NY,  (NY01185548), Minas Gerais, Typus
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Comanthera L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Comanthera, Comanthera aciphylla, Comanthera aurifibrata, Comanthera
bahiensis, Comanthera bisulcata, Comanthera borbae, Comanthera brasiliana, Comanthera brunnea, Comanthera caespitosa,
Comanthera centauroides, Comanthera cipoensis, Comanthera circinnata, Comanthera curralensis, Comanthera dealbata,
Comanthera dimera, Comanthera elegans, Comanthera elegantula, Comanthera euschemus, Comanthera floccosa, Comanthera
giuliettiae, Comanthera harleyi, Comanthera hatschbachii, Comanthera imbricata, Comanthera kegeliana, Comanthera
lanosa, Comanthera magnifica, Comanthera mucugensis, Comanthera nitida, Comanthera nivea, Comanthera paepalophylla,
Comanthera pignalii, Comanthera reflexa, Comanthera retroflexa, Comanthera ruprechtiana, Comanthera suberosa,
Comanthera xeranthemoides.

COMO CITAR

Echternacht, L., Parra, L.R. 2020. Comanthera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB52938.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, terrestres. Caule cespitoso ou alongado, ramificado ou não. Folhas em touceiras ou em rosetas basais, lineares a
lanceoladas, eretas, recurvadas a circinadas. Espatas com abertura oblíqua ou lacerada. Escapos axilares às folhas ou no centro
da roseta. Capítulos ciatiformes a radiados. Brácteas involucrais ultrapassando ou não a altura do disco de flores. Brácteas florais
ausentes. Flores trímeras, raro dímeras, isostêmones. Flores estaminadas actinomorfas; longo-pediceladas desde o início da
antese; sépalas fusionadas na base ou até o terço inferior, glabras; pétalas fusionadas na base ou até o meio, raramente até o terço
mediano ou livres, glabras; estames livres, anteras dorsifixas, bitecas, tetrasporangiadas; pistilódios papilosos. Flores pistiladas
levemente zigomórficas; curto-pediceladas ou sésseis no início da antese, pedicelo alongando-se ou não durante a maturação
dos frutos; sépalas geralmente livres, glabras; pétalas maiores que as sépalas, fusionadas na porção mediana, livres na base e no
ápice, estreito-espatuladas, geralmente pilosas; estaminódios inconspícuos; ramos nectaríferos e estigmáticos unidos na base,
formando uma coluna curta, livres a partir do mesmo ponto; ramos estigmáticos completamente fusionados (ápice simples); ramos
nectaríferos papilosos no ápice. Sementes ovais a elípticas, com tegumento intacto, rugoso, com ou sem micro-papilas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)
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CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/5424879890386537401/mkey.html

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Echternacht, L., Sano, P.T., Dubuisson, J.-Y. 2015 Taxonomic study of Comanthera subg. Thysanocephalus (Eriocaulaceae). Syst.
Bot. 40: 136-150.
Parra, L.R., 2000. Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Area.
Parra, L.R., Giulietti, A.M., Andrade, M.J.G., Van Den Berg, C., 2010. Reestablishment and new circumscription of Comanthera
(Eriocaulaceae). Taxon 59, 1135–1146.
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Comanthera aciphylla (Bong.) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon aciphyllum Bong.
homotípico Dupatya aciphylla (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus aciphyllus (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus aciphyllus (Bong.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus arthrotrichus Silveira
heterotípico Syngonanthus erectifolius Silveira
heterotípico Syngonanthus eriopus  var.  appressus Silveira
heterotípico Syngonanthus eriopus Silveira
heterotípico Syngonanthus heterophyllus Silveira
heterotípico Syngonanthus multicaulis  var.  glaucus Silveira
heterotípico Syngonanthus multicaulis  Silveira var.  multicaulis
heterotípico Syngonanthus multicaulis Silveira
heterotípico Syngonanthus pauper Ruhland
heterotípico Syngonanthus pterophyllus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s)/espiralada(s); forma
linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial
mais de 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s)/glabrescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s);
tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s)
margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns);
escapo com costela(s) não evidente(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es)
em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/
castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) até região
central(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera aciphylla pertence a C. subg. Comanthera e é da menor espécie do gênero dentre aquelas com as brácteas involucrais
maiores que as flores. Apresenta o porte em geral entre 10 a 30 cm de altura, raramente alcançando 40 cm. Além disso, o caule
é glabro, ramificado, com ramos curtos, as folhas em roseta são cilíndricas e estreitas, passando posteriormente a planas a
canaliculadas e mais largas, pilosas principalmente na face abaxial a glabrescentes, com bainha ampliada.

COMENTÁRIO

Espécie com ampla variação morfológica em relação a pilosidade das folhas e escapos, comprimento e largura das folhas,
Rizomas ramificados, ramos curtos 0,5-1 cm. Folhas cilíndricas e estreitas quando jovens, passando posteriormente a planas a
canaliculadas e mais largas. Bainha das folhas 0,7-6 mm de largura e persistentes no rizoma. Folhas pilosas principalmente na face
abaxial tornando-se glabrescente. Folhas e espatas com tricomas apressos e malpiguiáceos e/ou  tricomas patentes e filamentosos.
Escapos com tricomas apressos e malpiguiáceos podendo também apresentar tricomas patentes e filamentosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 667, R
Schwacke, 14557, B (B 10 0247617), LL, MT, B, BAF, BHCB
Silveira, A., 668, R
Riedel, 1042, LE, OXF, W, Typus
Silveira, A., 752, R, 3964b,  (R000003964b), R, 3964a,  (R000003964a), R, 3964,  (R000003964), R, 3954a, 
(R000003954a), R, 3954,  (R000003954), R
Silveira, A., 656, R
Silveira, A., 648, R
Silveira, A., 548, R, 4361a,  (R000004361a), R, 4361,  (R000004361), R
Silveira, A., 666, R
Silveira, A., 639, R

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera aciphylla (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 2: Comanthera aciphylla (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera aciphylla (Bong.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
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Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera aurifibrata (Silveira)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus aurifibratus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s)/espiralada(s); forma
linear(es)/capilada(s)/cilíndrica(s); ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial
ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s)
face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s).
Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s)
não dividida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm;
cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade
das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais);
pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s)
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera aurifibrata pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizomas eretos a decumbentes, 1-6 cm compr., ramificados,
ramos eretos a decumbentes, 1-4 cm. Bainhas das folhas longamente ciliadas, 1-2 mm larg. e persistentes no rizoma. Folhas
predominantemente com tricomas apressos e malpiguiáceos. Única espécie do subgênero com pétalas das flores pistiladas
glabras. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 582, R, 52531e,  (R000052531e), R, 52531d,  (R000052531d), R, 52531c,  (R000052531c), R, 52531b, 
(R000052531b), R, 52531a,  (R000052531a), MT, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Comanthera aurifibrata (Silveira) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera aurifibrata (Silveira) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera aurifibrata (Silveira) L.R.Parra & Giul.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 5: Comanthera aurifibrata (Silveira) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera bahiensis (Moldenke)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus bahiensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s); forma estreitamente oblonga(s)/
plana(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial
glabrescente(s)/pubescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial pubescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e
abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s)
da espata(s) inteiro/agudo(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo
lanoso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es)
série externa(s) mais escura que série interna(s)/dourada/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera bahiensis pertence a C. subg. Comanthera. Plantas com 7-11 cm alt. Rizoma com ramos curtos de onde podem partir
várias rosetas de folhas. Brácteas involucrais ultrapassando apenas 0,5 mm o disco das flores. Escapos lanosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Freire-Fierro, 1757, SPF
H.S. Irwin, 30703, US,  (US00088440), NY,  (NY00103610), LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Parra, L.R. 2000. Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg. 2010. Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera bisulcata (Körn.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya bisulcata (Körn.) Kuntze
homotípico Syngonanthus bisulcatus  (Körn.) Ruhland var.  bisulcatus
homotípico Syngonanthus bisulcatus (Körn.) Ruhland
heterotípico Paepalanthus bisulcatus Körn.
heterotípico Syngonanthus bisulcatus  var.  angustifolius Silveira
heterotípico Syngonanthus crispus  Silveira var.  crispus
heterotípico Syngonanthus crispus  var.  itacambirensis Silveira
heterotípico Syngonanthus crispus Silveira
heterotípico Syngonanthus ensifolius Silveira
heterotípico Syngonanthus venustus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/patente(s)/reflexa(s); forma
linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial
mais de 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/pubescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial piloso(s); tipo de
tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/fusiforme(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s)
margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns);
escapo com costela(s) dividida(s)/não dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o
disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série
interna(s)/dourada/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s)
conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento
das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera bisulcata pertence a C. subg. Comanthera. Espécie apresenta ampla variação morfológica. Rizomas horizontais a
eretos, piloso. Bainha das folhas 2-5 mm de largura, persistentes no rizoma. Folhas com nervuras espessadas ou geralmente folhas
bisulcadas, face abaxial densamente pilosa a glabrescente, tricomas malpiguiáceos e apressos, e tricomas fusiformes e patentes.
Escapos apenas com tricomas apressos malpiguiáceos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 20010, P (P00761877), NY,  (NY00898367), B, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera bisulcata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera bisulcata (Körn.) L.R.Parra & Giul.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 3: Comanthera bisulcata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera borbae A.C.S.Pereira & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s)/piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s)/recurvada(s)/
ascendente(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1;
indumento na(s) face(s) adaxial lanoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial lanoso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial
e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/reclinado(s); indumento na(s) margem(ns) ciliado(s). Inflorescência:
ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo
piloso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es)/mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor
das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/creme; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s)/glabra(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera borbae pertence a C. subg. Comanthera, devido aos capítulos radiados, com as brácteas involucrais das séries
internas frequentemente ultrapassando a altura do disco de flores, além de apresentar folhas em roseta, característica comum neste
subgênero. É uma espécie que se diferencia dentro do subgênero pelas folhas lanosas, esbranquiçadas, e pelas séries de brácteas
involucrais concolores, creme a brancas. Difere de C. pignalii pela presença de tricomas filamentosos patentes nas folhas e pelas
pétalas das flores pistiladas glabras.    

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. C. S. Pereira, 110, SPF, RB, NY, K, F, CEPEC, BM, ALCB, HUEFS, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Pereira, A.C.S., Ribeiro, P.L. & Giulietti, A.M. (2016) Comanthera borbae (Eriocaulaceae): A new species endemic to the
Northern portion of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. Phytotaxa 270: 25–32. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera brasiliana (Giul.) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus brasiliana Giul.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/recurvada(s)/ascendente(s); forma
linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s)
abaxial mais de 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/lanoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial lanoso(s);
tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s).
Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com
costela(s) não dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor
das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha escura; pilosidade
das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais);
pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s)
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera brasiliana pertence a C. subg. Comanthera. Apresenta folhas planas a levemente canaliculadas, lanosas, com a face
adaxial tonando-se glabrescente, tricomas alvos subapressos malpiguiáceos, bainha das folhas 8-9 mm de largura e persistentes
no rizoma. Caracteres diagnósticos são: indumento branco e lanoso nas folhas, espatas e escapos; brácteas involucrais na mesma
altura do disco de flores, com séries discolores, sendo as externas castanho escuras e as internas creme; e pétalas das flores
pistiladas glabras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4460, K, SPF,  (SPF00033275), BHCB, 39783,  (BHCB000116), G, G00099202,  (G00099202),
HUEFS, 32326,  (HUEFS0032326), Minas Gerais, Typus
Isejima et al., CFCR 5471, SPF, SP, RB, R, K
Costa, F.N., 1537, DIAM, Minas Gerais
R. Mello-Silva, 415, SPF, HUEFS (HUEFS032341)
L. Echternacht, 2306, HUFU,  (HUFU00029125), Minas Gerais
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera brasiliana (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera brasiliana (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera brasiliana (Giul.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Giulietti, A.M. (1996) Novas especies no genero Syngonanthus Ruhl. (Eriocaulaceae) para o Brasil. Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 15: 63–72. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.

109

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera brunnea Echtern.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s)
face(s) adaxial estrigoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial
malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s)
totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo lanoso(s); bráctea-involucral(ais)
mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/castanha escura/
marrom; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s)
região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera brunnea pertence a C. subg. Comanthera devido ao seu capítulo campanulado a radiado, com brácteas involucrais
ultrapassando o disco de flores, além de flores pistiladas com pedicelos que aumentam de tamanho durante a maturação dos
frutos. Suas folhas em roseta basal também são típicas deste subgênero. Difere das demais espécies de Comanthera pelas folhas
com tricomas malpiguiáceos apressos apenas, escapos lanosos de tonalidade prateada e brácteas involucrais marrons.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Mota, 3094, RB, 480670,  (RB00560516), BHCB, Minas Gerais, Typus
L. Echternacht, 2311, HUFU, 137986,  (HUFU00029123), Minas Gerais
L. Echternacht, 2141, BHCB, 137986,  (BHCB5261), SPF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera brunnea Echtern.

Figura 2: Comanthera brunnea Echtern.

Figura 3: Comanthera brunnea Echtern.
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Figura 4: Comanthera brunnea Echtern.

Figura 5: Comanthera brunnea Echtern.

Figura 6: Comanthera brunnea Echtern.
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Echternacht, L. & Sano, P.T. (2012) A new Comanthera (Eriocaulaceae) from the Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil.
Brittonia 64: 30–34. 
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
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Comanthera caespitosa (Wikstr.)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon caespitosum Wikstr.
homotípico Dupatya caespitosa (Wikstr.) Kuntze
homotípico Paepalanthus caespitosus (Wikstr.) Körn.
homotípico Syngonanthus caespitosus (Wikstr.) Ruhland
heterotípico Comanthera linearis (Ruhland) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Syngonanthus linearis Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/recurvada(s)/ascendente(s); forma
linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s);
indumento na(s) face(s) adaxial pubescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabro(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s)
adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) ciliado(s). Inflorescência:
ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo
piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera caespitosa pertence a C. subg. Comanthera devido ao capítulo campanulado, com brácteas involucrais ultrapassando
as flores e flores pistiladas com pedicelos que aumentam de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas folhas em roseta basal
também são típicas deste subgênero. Difere pelas folhas distintamente ciliadas, com longos tricomas patentes, além do capítulo
com as brácteas externas castanhas e as internas creme, ultrapassando por pouco o disco de flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Freyreiss, G.W., s.n., UPS, LE, B (B 10 0367565), NY,  (NY00538218), S (S10-24641), Typus
H. de Magalhaes, Comm. Geogr. e Geol. MG 1367, B
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera caespitosa (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera caespitosa (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera caespitosa (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Echternacht, L., Sano, P.T. & Dubuisson, J.-Y. (2015) Taxonomic study of Comanthera subg. Thysanocephalus. Systematic
Botany 40: 136-150.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
Wikström, J.E. (1820) Trenne nya arter af örtslägtet Eriocaulon. Kongl. Svensks Vetensk. Acad. Handl. 1: 16. 
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Comanthera centauroides (Bong.)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon centauroides Bong.
homotípico Dupatya centauroides (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus centauroides (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus centauroides (Bong.) Ruhland
heterotípico Comanthera chrysolepis (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera ciliata (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera flexuosa (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera glabra (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera squarrosa  var.  elatior (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera squarrosa  (Ruhland) L.R.Parra & Giul. var.  squarrosa
heterotípico Comanthera squarrosa (Ruhland) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera vernonioides  var.  melanolepis (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera vernonioides  var.  minor (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera vernonioides  (Kunth) L.R.Parra & Giul. var.  vernonioides
heterotípico Comanthera vernonioides (Kunth) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Comanthera xantholepis (Silveira) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Dupatya confusa (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya vernonioides (Kunth) Kuntze
heterotípico Eriocaulon vernonioides (Kunth) Steud.
heterotípico Paepalanthus confusus Körn.
heterotípico Paepalanthus vernonioides  var.  minor Kunth
heterotípico Paepalanthus vernonioides Kunth
heterotípico Syngonanthus caracensis  var.  glabrescens Silveira
heterotípico Syngonanthus caracensis Silveira
heterotípico Syngonanthus centauroides  var.  subappressus Ruhland
heterotípico Syngonanthus centauroides  var.  teretipes Silveira
heterotípico Syngonanthus chrysolepis Silveira
heterotípico Syngonanthus ciliatus Silveira
heterotípico Syngonanthus flexuosus Silveira
heterotípico Syngonanthus glaber Silveira
heterotípico Syngonanthus squarrosus  Ruhland var.  squarrosus
heterotípico Syngonanthus squarrosus Ruhland
heterotípico Syngonanthus vernonioides  var.  confusa (Körn.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus vernonioides  var.  confusus (Körn.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus vernonioides  var.  melanolepis Silveira
heterotípico Syngonanthus vernonioides  var.  minor Moldenke
heterotípico Syngonanthus vernonioides  (Kunth) Ruhland var.  vernonioides
heterotípico Syngonanthus vernonioides (Kunth) Ruhland
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  confusus (Körn.) Moldenke
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  hirsutus Moldenke
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  melanolepis (Silveira) Moldenke
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  minor (Kunth) Moldenke
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  vernonioides (Kunth) Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição ereta(s)/recurvada(s)/sinuosa(s)/irregular(es);
forma linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s);
indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s)/glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabro(s)/glabrescente(s)/
piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial filamentoso(s)/reclinado(s)/patente(s); indumento na(s)
margem(ns) glabro(s)/glabrescente(s)/ciliado(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/obtuso(s)/agudo(s)/acuminado(s)/
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abertura oblíqua(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo glabro(s)/
glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
concolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha/castanha escura; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s)/glabra(s).
Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) não
crescimento em compr. quando em antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera centauroides pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais
curtas que o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas
folhas em touceira também são típicas deste subgênero. Diferencia-se das demais espécies do subgênero pelo rizoma ramificado,
folhas de ápice arredondado com tricomas simples apenas, além de flores trímeras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 1063, P (P00742551), K,  (K000640254), B (B 10 0250308)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 2: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 4: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 5: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 6: Comanthera centauroides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Echternacht, L., Sano, P.T. & Dubuisson, J.-Y. (2015) Taxonomic study of Comanthera subg. Thysanocephalus. Systematic
Botany 40: 136-150.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
 

120

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F250117708.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F250117709.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Comanthera cipoensis (Ruhland) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus cipoensis Ruhland
heterotípico Syngonanthus rufipes Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição recurvada(s)/sinuosa(s)/espiralada(s)/
circinada(s)/irregular(es); forma linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s); nervura(s) espessada(s) na(s)
face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s)/estrigoso(s)/com banda velutina(s) no
ápice(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s)/estrigoso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e
abaxial laminar(es)/peltado(s)/cupuliforme(s)/fusiforme(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s).
Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/obtuso(s)/agudo(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo com costela(s)
desconhecida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es);
cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha/castanha escura; pilosidade
das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais);
pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) não crescimento em compr. quando em antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera cipoensis pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais curtas
que o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas folhas
em touceira também são típicas deste subgênero. Diferencia-se das demais espécies de Comanthera pelas folhas com indumento
puberulento, composto por tricomas peltados e cupuliformes, além de uma faixa velutina de tricomas no ápice adaxial e brácteas
involucrais em 14 a 20 séries.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2354, HUFU, 68040,  (HUFU00029148), Minas Gerais
Sena, Hb. Schwacke 12288, B (B 10 0250304), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera cipoensis (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera cipoensis (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera cipoensis (Ruhland) L.R.Parra & Giul.
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Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon circinnatum Bong.
homotípico Dupatya circinnata (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus circinnatus (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus circinnatus (Bong.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição ereta(s)/sinuosa(s)/espiralada(s)/circinada(s);
forma linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s);
indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s)/com banda velutina(s) no ápice(s); indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/laminar(es)/
fusiforme(s)/apresso(s)/reclinado(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s)
inteiro/obtuso(s)/acuminado(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo
glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
creme/estramínea; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s)/glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s)
conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) não crescimento em compr. quando em antese;
indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera circinnata pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais curtas
que o disco de flores e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas folhas
em touceira também são típicas deste subgênero. Diferencia-se das demais espécies do gênero pelas folhas circinadas, com uma
faixa velutina de tricomas no ápice adaxial, sem tricomas cupuliformas, além de brácteas involucrais em aproximadamente 8 a 10
séries.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1885, SPF
L. Riedel, 1044, P (P00742550), B (B 10 0250303), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 4: Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera curralensis (Moldenke)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus curralensis  Moldenke var.  curralensis
basiônimo Syngonanthus curralensis Moldenke
heterotípico Syngonanthus curralensis  var.  harleyi Moldenke
heterotípico Syngonanthus curralensis  var.  paucifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/reflexa(s)/deflexa(s); forma
linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial 1/mais
de 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s);
tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s)
margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com
costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de
flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha;
pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região
basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera curralensis pertence a C. subg. Comanthera. Bainha das folhas com 2.5-4 mm larg. Espécie semelhante a
Comanthera harleyi por apresentar rizoma ereto e podendo ter ramificação dicotômica, mas suas folhas são pilosas em ambas as
faces, os capítulos são maiores, com maior número de séries de brácteas involucrais, estas de cor castanha.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 16661, LL, M, K, CEPEC,  (CEPEC00011072), MO (MO202739), RB, 243504,  (RB00611101), US, 243504,
 (US00088454), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera curralensis (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera curralensis (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera curralensis (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
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Figura 4: Comanthera curralensis (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 5: Comanthera curralensis (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera dealbata (Silveira) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus dealbatus  Silveira var.  dealbatus
basiônimo Syngonanthus dealbatus Silveira
heterotípico Syngonanthus canastrensis Silveira
heterotípico Syngonanthus dealbatus  var.  minor Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição ereta(s); forma linear(es)/capilada(s)/
plana(s)/cilíndrica(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento
na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s)
adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência:
ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) não dividida(s);
pilosidade do escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor
das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s); pilosidade das bráctea-
involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das
flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera dealbata pertence a C. subg. Comanthera. Possui hábito cespitoso. Folhas cilíndricas quando jovens passando
posteriormente a planas a canaliculadas. Folhas cilíndricas pilosas em toda a extensão. Folhas canaliculadas densamente pilosas,
de cor glauca na face abaxial, e pilosas a glabrescentes na face adaxial. Bainhas das folhas com 2-6 mm de largura e amplexicaule.
Espatas pilosas no ápice da face adaxial.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 581, MT, R, 45558a,  (R000045558a), R, 45558,  (R000045558)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera dealbata (Silveira) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera dealbata (Silveira) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera dealbata (Silveira) L.R.Parra & Giul.
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Figura 4: Comanthera dealbata (Silveira) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera dimera Echtern.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição ereta(s)/ascendente(s)/irregular(es);
forma linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s);
indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s)/glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabro(s)/glabrescente(s)/
piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial filamentoso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s)/
glabrescente(s)/ciliado(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/obtuso(s)/agudo(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo
com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo glabro(s)/glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta
que o disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/estramínea/dourada/castanha; pilosidade das
bráctea-involucral(ais) pilosa(s)/glabra(s)/glabrescente(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s)
região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) não crescimento em compr. quando em antese; indumento das pétala(s)
das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera dimera  pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais curtas que
o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas folhas em
touceira também são típicas deste subgênero. Diferencia-se das demais espécies do gênero pelas flores dímeras, além de espatas
auriculadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1963, BHCB, 137917,  (BHCB003789), SPF, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera dimera Echtern.

Figura 2: Comanthera dimera Echtern.

Figura 3: Comanthera dimera Echtern.
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Figura 4: Comanthera dimera Echtern.

Figura 5: Comanthera dimera Echtern.
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Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon elegans Bong.
homotípico Dupatya elegans (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus elegans (Bong.) Kunth
homotípico Syngonanthus elegans  (Bong.) Ruhland var.  elegans
homotípico Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus barbatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s)
acuminado(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial
glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e
abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s). Inflorescência: ápice(s)
da espata(s) inteiro/lacerado(s)/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) não dividida(s);
pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-
involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade das bráctea-
involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das
flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera elegans pertence a C. subg. Comanthera. Folhas planas mas podem ser cilíndricas na região apical. Folhas
densamente pilosas a glabrescentes em ambas as faces, conferindo cor glauca. Tricomas predominantemente filamentosos e
patentes. Região basal das folhas tomentosa em ambas as faces, glabrescente na face adaxial, tricomas dourados a ferrugíneos.
Bainhas ampliadas e totalmente membranáceas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 647, R, Typus
Riedel, 1035, LE, B (B 10 0250299), K,  (K000640260), NY,  (NY00102625), P (P00761855), S (S-R-6007), Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra & Giul.

137

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F250117726.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F250117727.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F250117728.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 4: Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 5: Comanthera elegans (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera elegantula (Ruhland)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus elegantulus  Ruhland var.  elegantulus
basiônimo Syngonanthus elegantulus Ruhland
heterotípico Syngonanthus elegans  var.  canescens Silveira
heterotípico Syngonanthus elegans  var.  elanatus Ruhland
heterotípico Syngonanthus elegantulus  var.  glaziovii Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s); forma cilíndrica(s);
ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial
glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e
abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s)
da espata(s) inteiro/acuminado(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) não dividida(s); pilosidade
do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais)
externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/dourada/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais)
glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es)
pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera elegantula pertence a C. subg. Comanthera. Apresenta grande variação no comprimento dos escapos e folhas, mas
sempre apresentando folhas cilíndricas, com bainhas amplas de 1.5-2 mm de largura, folhas densamente pilosas, indumento
glauco, tricomas predominantemente patentes e filamentosos, escapos com tricomas filamentosos e malpiguiáceos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 17840, P (P00742543), P (P00742542), B (B 10 0250298), LE, G, Typus
G. Gardner, 5283, NY, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera elegantula (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera elegantula (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera elegantula (Ruhland) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera euschemus (Ruhland)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus euschemus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição deflexa(s); forma linear(es)/plana(s);
ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial 1; indumento na(s) face(s) adaxial piloso(s); indumento
na(s) face(s) abaxial piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/
patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/agudo(s)/ápice(s)
membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais)
mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais
escura que série interna(s)/dourada/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese;
indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera euschemus pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizoma com várias rosetas. Folhas deflexas ou levelmente
deflexas, densamente pilosas na face abaxial e pilosas na face adaxial. Escapos densamente pilosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22300, C, BM, G, K, LE, B (B 10 0250295), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera euschemus (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera euschemus (Ruhland) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera euschemus (Ruhland) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera floccosa (Moldenke)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus floccosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição cespitosa(s); posição ereta(s); forma lanceolada(s)/plana(s)/
canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s)
face(s) adaxial piloso(s)/lanoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial piloso(s)/lanoso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s)
adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/reclinado(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) ciliado(s).
Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s);
pilosidade do escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es)/na(s) mesma alt.
do disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/creme; pilosidade das bráctea-involucral(ais)
glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es)
pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera floccosa pertence a C. subg. Comanthera, com flores pistiladas com pedicelo que aumenta de tamanho durante a
maturação dos frutos; porém, diferentemente da maioria das espécies do subgênero, seu capítulo apresenta as brácteas involucrais
mais curtas que o disco de flores. Diferencia-se das demais espécies de Comanthera pelas folhas extremamente curtas, com até
0,6 cm de comprimento, e indumento branco lanoso cobrindo o caule, as folhas e as espatas, todas as séries de brácteas involucrais
creme, além de pétalas das flores pistiladas glabras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19042, US,  (US00088464), SPF,  (SPF00030211), NY,  (NY00103651), HUEFS (HUEFS089075), CEPEC,
 (CEPEC00020095), LL, K, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera floccosa (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera floccosa (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera floccosa (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
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Comanthera giuliettiae L.R.Parra
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus candidus  var.  bahiensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição reflexa(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
plana(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/
piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/pubescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial
malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s)
totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais
longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura
que série interna(s)/creme/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s)
conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento
das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera giuliettiae pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizomas geralmente eretos, ramificados com várias rosetas de
folhas no ápice dos ramos. Folhas persistentes no rizoma, eretas quando jovens tornando-se reflexas a deflexas, densamente
pilosas na face adaxial, esparsamente pilosas na região mediana da face abaxial. Bainha das folhas 2,5-4 mm de largura e
persistentes no rizoma, coriáceas com margens membranáceas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 32500, US,  (US00088445), P (P00752562), NY,  (NY00103619), F, K, LL, C, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera giuliettiae L.R.Parra

Figura 2: Comanthera giuliettiae L.R.Parra

Figura 3: Comanthera giuliettiae L.R.Parra
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Comanthera harleyi (Moldenke) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus harleyi Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição reflexa(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s)
face(s) adaxial glabrescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e
abaxial malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/
ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) não dividida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s); bráctea-
involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s)
mais escura que série interna(s)/creme/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese;
indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera harleyi pertence a C. subg. Comanthera. Assemelha-se a Comanthera curralensis por apresentar rizomas longos,
eretos e ramificados, mas C. harleyi apresenta capítulos radiados e brácteas involucrais castanho-claras a creme e folhas
densamente ciliadas com tricomas filamentosos e malpiguiáceos. Folhas com apenas tricomas malpiguiáceos. Bainha 2-3 mm de
largura, persistentes no rizoma.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 16662, CEPEC,  (CEPEC00011071), M, NY, K, LL, E,  (E00319798), E,  (E00319799), P (P00162060), RB,
243505,  (RB00600822), US, 243505,  (US00088475), Typus
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Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera hatschbachii (Moldenke)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus hatschbachii Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es)/
plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial 1/mais de 1; indumento
na(s) face(s) adaxial pubescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial pubescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial
e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) ciliado(s). Inflorescência:
ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo
glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es)/na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor das
bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/estramínea/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera hatchbachii pertence a C. subg. Comanthera, com flores pistiladas com pedicelos que aumentam de tamanho
durante a maturação dos frutos; porém, suas brácteas involucrais não ultrapassam a altura do disco de flores. É uma espécie
bastante distinta devido ao caule alongado, espessado pela bainha mascescente das folhas, com várias rosetas no ápice dos
ramos. Assemelha-se a C. harleyi, da qual difere por suas folhas maiores (2.0--6.0 vs. 0.7--3.0 cm), escapos possuindo tricomas
malpiguiáceos apenas (vs. simples e malpiguiáceos) e brácteas involucrais concolores estramíneas (vs. discolores, as externas
castanho-claras, passando gradativamente a creme nas séries mais internas).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 39668, US, 324444,  (US00088476), S, 324444 (S-R-6016), RB, 324444,  (RB00538389), NY, 
(NY00103659), MO (MO202736), MBM, LL, C, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera hatschbachii (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera hatschbachii (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera hatschbachii (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
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Figura 4: Comanthera hatschbachii (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

Figura 5: Comanthera hatschbachii (Moldenke) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Moldenke, H.N. (1978) Notes on new and noteworthy plants CXI. Phytologia 39: 236–238.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus imbricatus Körn.
homotípico Dupatya imbricata (Körn.) Kuntze
homotípico Syngonanthus imbricatus (Körn.) Ruhland
heterotípico Dupatya eburnea (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus eburneus Körn.
heterotípico Syngonanthus eburneus (Körn.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição reflexa(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
estreitamente oblonga(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial 1/mais de 1;
indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s)
na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s)
da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s)/não dividida(s); pilosidade do
escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es)/mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm;
cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) creme/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr.
após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera imbricata pertence a C. subg. Comanthera. Possui folhas, espatas e escapos apenas com tricomas malpiguiáceos.
Escapos tortuosos. Folha com indumento semelhante a Comanthera giuliettiae, mas brácteas involucrais raramente mais longas
que o disco de flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Blanchet, s.n., B, Typus
Souza, J.P., s.n., SPF, 30684
J. S. Blanchet, 958, NY,  (NY00538295), S (S10-24632)
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 4: Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 5: Comanthera imbricata (Körn.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Comanthera kegeliana (Körn.) Moldenke
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus kegelianus Körn.
homotípico Dupatya kegeliana (Körn.) Kuntze
homotípico Syngonanthus kegelianus (Körn.) Ruhland
heterotípico Comanthera linderi L.B.Sm.
heterotípico Syngonanthus akurimensis  var.  amazonicus Moldenke
heterotípico Syngonanthus akurimensis Moldenke
heterotípico Syngonanthus kuhlmannii  var.  viviparus Moldenke
heterotípico Syngonanthus ulei  var.  goyazensis Moldenke
heterotípico Syngonanthus ulei  Ruhland var.  ulei
Syngonanthus ulei Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição deflexa(s)/recurvada(s)/ascendente(s); forma
linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial ausente(s);
indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s); tipo de
tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns)
piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/acuminado(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo
com costela(s) não dividida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de
flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) concolor(es)/creme/estramínea; pilosidade das bráctea-involucral(ais)
glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es)
pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera kegeliana pertence a C. subg. Comanthera devido ao capítulo hemisférico e flores pistiladas com pedicelo que
aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas folhas em roseta basal também são típicas deste subgênero. Pode
ser facilmente distinguível das demais espécies do subgênero pelos capítulos com brácteas involucrais concolores, creme a
estramíneas, que não ultrapassam a altura do disco de flores. Além disso, as rosetas são densamente pilosas. É a única espécies do
subgênero que ocorre no domínio Amazônico e além do território brasileiro.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

Kegel, H.A.H., 1473, GOET, B, Typus
E. H. G. Ule, 6176, B (B 10 0250273), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera kegeliana (Körn.) Moldenke

Figura 2: Comanthera kegeliana (Körn.) Moldenke

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Moldenke, H.N. (1966) Notes on new and noteworthy plants XLIII. Phytologia 13: 218. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Smith, L.B. (1937) A new genus of Eriocaulaceae. Contr. Gray Herb. 117: 38–39. 
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Comanthera lanosa L.R.Parra & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/reflexa(s)/deflexa(s)/espiralada(s);
forma linear(es)/lanceolada(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1;
indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s)
adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) glabrescente(s). Inflorescência: ápice(s) da
espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s)/não dividida(s); pilosidade do
escapo glabrescente(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera lanosa pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizomas lanosos, ramificados, várias rosetas de folhas. Bainhas 5-7
mm de largura, persistentes no rizoma. Folhas glabras adaxialmente.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Ganev, 528, NY,  (NY00571950), HUEFS (HUEFS010971), SPF, K, Bahia, Typus
P.T. Sano, CFCR 14457, ESA (ESA024380), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera lanosa L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera lanosa L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera lanosa L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. & Giulietti, A.M. (2011) Two new species of Comanthera (Eriocaulaceae) from Bahia. Phytotaxa 27: 1–7. https://
doi.org/10.2307/2805848 
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Comanthera magnifica (Giul.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus magnificus Giul.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/reflexa(s); forma linear(es)/
lanceolada(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1; indumento na(s)
face(s) adaxial glabro(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabro(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial
malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s)
lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-
involucral(ais) mais longa que o disco de flor(es) em mais que 4 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es)
série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das
flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr.
após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera magnifica pertence a C. subg. Comanthera. Possiu folhas com nervuras espessadas em ambas as faces. Bainhas das
folhas ca. 4 mm de largura e persistentes no rizoma. Folhas densamente pilosas nas margens, glabras em ambas as faces.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Isejima, CFCR 5513, SPF,  (SPF00035313), NY,  (NY00277806), K, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera magnifica (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera magnifica (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera magnifica (Giul.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

165

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74139121.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74139122.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F74139120.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Giulietti, A.M. (1996) Novas especies no genero Syngonanthus Ruhl. (Eriocaulaceae) para o Brasil. Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 15: 63–72. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra
& Giul.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Comanthera mucugensis, Comanthera mucugensis subsp. mucugensis,
Comanthera mucugensis subsp. riocontensis.

Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus mucugensis Giul.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição reflexa(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
lanceolada(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1; indumento na(s) face(s)
adaxial piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial
malpiguiáceo(s)/apresso(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s)
totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais)
mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) dourada/castanha; pilosidade
das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais);
pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s)
piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera mucugensis pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizomas eretos 1,5-5 cm de comprimento e 1-2.5 cm larg.
Ramos até 2 cm de comprimento. Bainhas das folhas 2,5-4,5 cm de largura e persistentes no rizoma. Folhas linear-lanceoladas,
densamente pilosas nas margens e pilosas principalmente na face adaxial. Apenas tricomas malpiguiáceos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as subespécies de Comanthera mucugensis 
(medidas retiradas de Parra et al. 2000 e de Pereira et al. 2007; caracteres diagnósticos apresentados por Pereira et al. 2007)
Folhas com até 8,0 cm de comprimento; espatas até 9 cm de comprimento; escapos com até 54 cm de comprimento; brácteas
involucrais das séries externas 3,6--6,7 mm de comprimento e até 2,2 mm de largura, séries internas até 12,0 mm de comprimento;
anteras até 2,3 mm de comprimento. .... Comanthera mucugensis subsp. mucugensis
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Folhas com até 4,0 cm de comprimento; espatas até 5,3 cm de comprimento; escapos com até 46 cm de comprimento; brácteas
involucrais das séries externas 1,5--3,0 mm de comprimento e até 1,4 mm de largura, séries internas até 8,0 mm de comprimento;
anteras até 0,8 mm de comprimento. ..... Comanthera mucugensis subsp. riocontensis

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 52319, SPF, Bahia
A.M. Giulietti, CFCR1554, K,  (K000292833), MBM (MBM212673), SPF,  (SPF00018466), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 3: Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Giulietti, A.M. (1996) Novas espécies no gênero Syngonanthus Ruhl. (Eriocaulaceae) para o Brasil. Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 15: 63–72. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Pereira, A.C.S., Borba, E.L. & Giulietti, A.M. (2007) Genetic and morphological variability of the endangered Syngonanthus
mucugensis Giul. (Eriocaulaceae) from the Chapada Diamantina, Brazil: implications for conservation and taxonomy. Botanical
Journal of the Linnean Society 153: 401–416. 
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Comanthera mucugensis (Giul.) L.R.Parra
& Giul. subsp. mucugensis
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus mucugensis  Giul. subsp.  mucugensis

DESCRIÇÃO

Comanthera mucugensis subsp. mucugensis apresenta medidas maiores que C. mucugensis subsp. riocontensis para o
comprimento das folhas, espatas e escapos, para o comprimento e largura das brácteas involucrais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 1554, K, SPF, Bahia

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Giulietti, A.M. (1996) Novas espécies no gênero Syngonanthus Ruhl. (Eriocaulaceae) para o Brasil. Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 15: 63–72. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera mucugensis subsp.
riocontensis (A.C.S.Pereira & Giul.)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus mucugensis  subsp.  riocontensis A.C.S.Pereira & Giul.

DESCRIÇÃO

Comanthera mucugensis subsp. riocontensis apresenta medidas menores que C. mucugensis subsp. mucugensis para o
comprimento das folhas, espatas e escapos, para o comprimento e largura das brácteas involucrais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pereira, A.C.S., 5, HUEFS, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Pereira, A.C.S., Borba, E.L. & Giulietti, A.M. (2007) Genetic and morphological variability of the endangered Syngonanthus
mucugensis Giul. (Eriocaulaceae) from the Chapada Diamantina, Brazil: implications for conservation and taxonomy. Botanical
Journal of the Linnean Society 153: 401–416.
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Comanthera nitida (Bong.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon nitidum Bong.
homotípico Dupatya nitida (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus nitidus (Bong.) Kunth
homotípico Syngonanthus nitidus (Bong.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus mendesii Moldenke
heterotípico Syngonanthus niveo-aureus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/patente(s); forma linear(es)/
plana(s); ápice(s) agudo(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1; indumento na(s) face(s) adaxial
glabro(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/
filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/
agudo(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) não dividida(s); pilosidade do
escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-
involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha escura; pilosidade das bráctea-
involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das
flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera nitida pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizoma glabro. Folhas 1,5-2,5 cm de comprimento, geralmente
patentes, glabras na face adaxial e pilosas a glabrescentes na face abaxial. Escapos apenas com tricomas malpiguiáceos e apressos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 579, R, Minas Gerais
L. Riedel, s.n., LE, Typus
Silveira, A.A., HS, R, 3892,  (R000003892), Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, CFCR 15293, K,  (K000879871), ESA (ESA024224), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera nitida (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera nitida (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera nitida (Bong.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon niveum Bong.
homotípico Dupatya nivea (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus niveus (Bong.) Kunth
homotípico Syngonanthus niveus (Bong.) Ruhland
heterotípico Paepalanthus niveus  var.  major Körn.
heterotípico Paepalanthus niveus  var.  rosulatus Körn.
heterotípico Syngonanthus angustifolius Silveira
heterotípico Syngonanthus candidus  Silveira var.  candidus
heterotípico Syngonanthus candidus Silveira
heterotípico Syngonanthus comosus  Silveira var.  comosus
heterotípico Syngonanthus comosus Silveira
heterotípico Syngonanthus glaucus Silveira
heterotípico Syngonanthus habrophyus Ruhland
heterotípico Syngonanthus microcephalus Silveira
heterotípico Syngonanthus niveus  var.  rosulatus (Körn.) Moldenke
heterotípico Syngonanthus prolifer  Silveira var.  prolifer
heterotípico Syngonanthus prolifer Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
capilada(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1; indumento
na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s)
na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s).
Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/agudo(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo
com costela(s) não dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em
de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/creme/
estramínea; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s)
região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera nivea pertence a C. subg. Comanthera. Possui folhas lineares, até 7 cm de comprimento, 0,3--0,6 mm de largura.
Sépalas das flores estaminadas conadas apenas na base.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 294, LE, OXF, Typus
L. Echternacht, 2068, SPF, Minas Gerais
L. Riedel, 559, B (B 10 0367567), K,  (K000640259), P (P00761873), Typus
L. Echternacht, 2605, HUFU,  (HUFU00050679), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 3: Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 4: Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Comanthera paepalophylla (Silveira)
L.R.Parra & Giul.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Comanthera paepalophylla, Comanthera paepalophylla subsp. paepalophylla,
Comanthera paepalophylla subsp. strigosa.

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s); forma linear(es)/
capilada(s)/plana(s)/cilíndrica(s)/canaliculada(s); ápice(s) obtuso(s)/agudo(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s) na(s)
face(s) abaxial 1/mais de 1; indumento na(s) face(s) adaxial piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial piloso(s); tipo de
tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/fusiforme(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns)
piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/agudo(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns);
escapo com costela(s) não dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es)
em de até 3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/
estramínea; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s)
região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera paepalophylla pertence a C. subg. Comanthera. Possui bainha das folhas 1-1.5 mm de largura. Espatas densamente
pilosas, cinéreas a glaucas. Tricomas clavados nas folhas e espatas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas lineares, planas a levemente canaliculadas, ápices obtusos, 0,6-0,8 cm larg. C. paepalophylla (Silveira) L.R.Parra &
Giul. subsp. paepalophylla
1'. Folhas capiláceas, cilíndricas, ápices agudos a mucronulados, 0,3-0,4 cm larg. C. paepalophylla subsp. strigosa (Moldenke)
L.R.Parra & Giul.

MATERIAL TESTEMUNHO
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L. Echternacht, 2063, SPF, Minas Gerais
Silveira. A., 522, MT, R, Typus
N. Hensold, 631, NY, 68513,  (NY00898518), Minas Gerais
A.P.L. Werlang, 18, HUFU, 68513,  (HUFU00029167), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera paepalophylla (Silveira) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera paepalophylla (Silveira) L.R.Parra & Giul.
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Figura 3: Comanthera paepalophylla (Silveira) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Comanthera paepalophylla (Silveira)
L.R.Parra & Giul. subsp. paepalophylla
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus paepalophyllus Silveira

DESCRIÇÃO

A variedade homônima difere de C. paepalophylla subsp. strigosa pelas folhas lineares (vs. capiláceas), planas a canaliculadas
(vs. cilíndricas), de ápice obtuso (vs. agudo a mucronado).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 522, R, 3978c,  (R000003978c), R, 3978b,  (R000003978b), R, 3978a,  (R000003978a), R, 3978, 
(R000003978), MT, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Comanthera paepalophylla subsp. strigosa
(Moldenke) L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus niveus  var.  strigosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Comanthera paepalophylla susp. strigosa difere da variedade homônima pelas folhas mais finas, capiláceas (vs. lineares),
cilíndricas (vs. planas a canaliculadas), de ápices agudos a mucronados (vs. obtusos)

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 5926, HB, LL, RB

BIBLIOGRAFIA

 
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Moldenke, H.N. (1964) Notes on new and noteworthy plants XLI. Phytologia 10: 489–490. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera pignalii Echtern.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma
lanceolada(s)/cilíndrica(s)/semi-cilíndrico(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial
1; indumento na(s) face(s) adaxial lanoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial lanoso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s)
adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/apresso(s)/reclinado(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s)
da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo
piloso(s)/lanoso(s); bráctea-involucral(ais) na(s) mesma alt. do disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
concolor(es)/creme; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s)
somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das
pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera pignalii pertence a C. subg. Comanthera, devido aos capítulos radiados e flores pistiladas com pedicelos que
aumentam de tamanho durante a maturação dos frutos, chegando a mais de 1 mm de compr., além de apresentar folhas em roseta,
característica comum neste subgênero. É uma espécie que se diferencia dentro do subgênero pela cobertura lanosa de tricomas
alvos nas folhas e espatas, estas com o ápice lacerado, além de capítulos com todas as séries de brácteas creme. Difere de C.
borbae pela ausência de tricomas filamentosos patentes nas folhas e pelas pétalas das flores pistiladas pilosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2427, HUFU, SPF,  (SPF00227000), BHCB,  (BHCB044562), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

183

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/22/70/0/spf00227000.dzi
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/bhcb044562


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Comanthera pignalii Echtern.

Figura 2: Comanthera pignalii Echtern.

Figura 3: Comanthera pignalii Echtern.
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Figura 4: Comanthera pignalii Echtern.

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2014) A critically endangered new species of Comanthera from Bahia, Brazil (Paepalanthoideae, Eriocaulaceae).
Phytotaxa 186: 166–173. 
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Comanthera reflexa (Gleason) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus reflexus Gleason
heterotípico Leiothrix amazonica Moldenke
heterotípico Leiothrix echinulata Moldenke
heterotípico Syngonanthus reflexus  var.  longifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s)/cespitosa(s); posição ereta(s)/recurvada(s); forma
linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s); nervura(s) espessada(s)
na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/reclinado(s)/
patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s)/glabrescente(s)/ciliado(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s) inteiro/
agudo(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do escapo
glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/creme/estramínea/dourada; pilosidade das bráctea-involucral(ais)
pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es)
pistilada(s) não crescimento em compr. quando em antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera reflexa pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais curtas que
o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Diferencia-se das
demais espécies de C. subg. Thysanocephalus  pelas brácteas involucrais com o ápice longo-acuminado a aristado, fortemente
reflexo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 218, INPA
G. H. H. Tate, 305, NYBG, 00103692,  (NY00103692), Amazonas, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Comanthera reflexa (Gleason) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera reflexa (Gleason) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera reflexa (Gleason) L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Echternacht, L., Sano, P.T. & Dubuisson, J.-Y. (2015) Taxonomic study of Comanthera subg. Thysanocephalus. Systematic
Botany 40: 136-150.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera retroflexa L.R.Parra & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) glabro(s)/piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/deflexa(s)/espiralada(s);
forma linear(es)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais
de 1; indumento na(s) face(s) adaxial glabrescente(s)/lanoso(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabrescente(s)/lanoso(s); tipo
de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial filamentoso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência:
ápice(s) da espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) não evidente(s); pilosidade do
escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até 3 mm; cor das bráctea-
involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/creme/estramínea; pilosidade das
bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) até região central(ais); pedicelo(s) das
flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera retroflexa pertence a C. subg. Comanthera. Possui folhas canaliculadas, densamente lanosas em ambas as faces.
Margens com tricomas predominantemente malpiguiáceos e com poucos tricomas filamentosos. Ambas as faces apenas com
tricomas filamentosos patentes. Bainha das folhas 3-4 mm de largura, persistentes no rizoma. Espatas e escapos com tricomas
subapressos filamentosos e tricomas apressos malpiguiáceos. Capítulos globosos com brácteas involucrais reflexas a ocultas
quando flores em antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 55641, HUEFS, 00886301 (HUEFS129792), Bahia
A.M. Giulietti, CFCR 7012, SPF, K, NY,  (NY00886301), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

189

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/88/63/1/ny_00886301.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Comanthera retroflexa L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera retroflexa L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera retroflexa L.R.Parra & Giul.

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Parra, L.R. & Giulietti, A.M. (2011) Two new species of Comanthera (Eriocaulaceae) from Bahia. Phytotaxa 27: 1–7. 
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Comanthera ruprechtiana (Körn.)
L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus rupprechtianus Körn.
basiônimo Paepalanthus ruprechtianus Koernicke
homotípico Dupatya rupprechtiana (Körn.) Kuntze
homotípico Syngonanthus ruprechtianus (Körn.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s)/cespitosa(s); posição ereta(s)/reflexa(s)/sinuosa(s)/
irregular(es); forma linear(es)/lanceolada(s)/plana(s)/canaliculada(s); ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); nervura(s) espessada(s)
na(s) face(s) abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s)/glabrescente(s); indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/pubescente(s)/seríceo(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/
apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) glabrescente(s)/ciliado(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s)
acuminado(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) membranáceo(s) na(s) margem(ns); escapo com costela(s) não evidente(s)/dividida(s)/
não dividida(s); pilosidade do escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco flor(es) em de até
3 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s) discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/creme/dourada/
castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) glabra(s). Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s)
região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera ruprechtiana pertence a C. subg. Comanthera devido ao capítulo radiado, com brácteas involucrais ultrapassando
o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Difere das demais
espécies do subgênero pelo rizoma horizontal ramificado e folhas com aparência entre roseta em touceira, planas a canalicularas,
além de ser frequente o indumento contrastante nas duas faces, glabro adaxialmente e densamente piloso abaxialmente.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, s.n., LE, Typus
Echtemacht, L., 2452, HUFU,  (HUFU00029169), Minas Gerais
L. Echternacht, 2221, P (P00847871), Minas Gerais
R. Mello-Silva, s.n., RB, 315546,  (RB00600967), Minas Gerais
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera ruprechtiana (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera ruprechtiana (Körn.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera ruprechtiana (Körn.) L.R.Parra & Giul.
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Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera suberosa (Giul.) L.R.Parra &
Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus suberosus Giul.
heterotípico Comanthera xeranthemoides  var.  strigillosa (Moldenke) L.R.Parra & Giul.
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  strigillosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s); posição ereta(s)/reflexa(s); forma linear(es)/
lanceolada(s)/plana(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s) abaxial mais de 1; indumento
na(s) face(s) adaxial glabro(s); indumento na(s) face(s) abaxial glabro(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial
malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/apresso(s)/patente(s); indumento na(s) margem(ns) piloso(s). Inflorescência: ápice(s) da
espata(s) lacerado(s)/ápice(s) totalmente membranáceo(s); escapo com costela(s) dividida(s); pilosidade do escapo piloso(s);
bráctea-involucral(ais) mais longa que o disco de flor(es) em mais que 4 mm; cor das bráctea-involucral(ais) externa(s)
discolor(es) série externa(s) mais escura que série interna(s)/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s). Flor:
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) crescimento
em compr. após antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera suberosa pertence a C. subg. Comanthera. Possui rizomas eretos, bastante robustos e não ramificados. Folhas
com nervuras espessadas em ambas as faces. Bainha das folhas 4-6 mm de largura, persistentes no rizoma. Folhas densamente
pilosas nas margens e glabras em ambas as faces. Escapos densamente pilosos apenas com tricomas subapressos malpiguiáceos.
Brácteas involucrais externas castanhas com margens alvas. Difere de Comanthera magnifica pelas brácteas involucrais menores,
ultrapassando o disco de flores em no máximo 3 mm (vs. 6 a 7 mm).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4463, K, SP, MBM (MBM212671), NY,  (NY00277807), SPF,  (SPF00033278), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

195

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/27/78/7/ny_00277807.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/spf/spf/0/3/32/78/spf00033278.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Comanthera suberosa (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera suberosa (Giul.) L.R.Parra & Giul.

Figura 3: Comanthera suberosa (Giul.) L.R.Parra & Giul.
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Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63. 
Giulietti, A.M. (1996) Novas espécies no gênero Syngonanthus Ruhl. (Eriocaulaceae) para o Brasil. Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 15: 63–72. 
Parra, L.R. (2000) Redelimitação e revisão de Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland - Eriocaulaceae. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Parra, L.R., A.M. Giulietti, M.J.G. Andrade, and C. Van Den Berg (2010) Reestablishment and new circumscription of
Comanthera (Eriocaulaceae). Taxon 59: 1135–1146.
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Comanthera xeranthemoides (Bong.)
L.R.Parra & Giul.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Comanthera xeranthemoides, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon xeranthemoides Bong.
homotípico Comanthera xeranthemoides  (Bong.) L.R.Parra & Giul. var.  xeranthemoides
homotípico Dupatya xeranthemoides (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus xeranthemoides (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus xeranthemoides  (Bong.) Ruhland var.  xeranthemoides
homotípico Syngonanthus xeranthemoides (Bong.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus tricostatus Gleason
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  alpinus Moldenke
heterotípico Syngonanthus xeranthemoides  var.  tricostatus (Gleason) Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: pilosidade do rizoma(s) piloso(s). Folha: disposição em roseta(s)/cespitosa(s); posição ereta(s)/recurvada(s)/
falciforme(s); forma linear(es)/lanceolada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); nervura(s) espessada(s) na(s) face(s)
abaxial ausente(s); indumento na(s) face(s) adaxial glabro(s)/glabrescente(s)/piloso(s); indumento na(s) face(s) abaxial
glabrescente(s)/piloso(s); tipo de tricoma(s) na(s) face(s) adaxial e abaxial malpiguiáceo(s)/filamentoso(s)/reclinado(s)/
patente(s)/retorcido(s); indumento na(s) margem(ns) glabro(s)/glabrescente(s)/ciliado(s). Inflorescência: ápice(s) da espata(s)
inteiro/agudo(s)/abertura oblíqua(s)/ápice(s) não membranáceo(s); escapo com costela(s) desconhecida(s); pilosidade do
escapo glabrescente(s)/piloso(s); bráctea-involucral(ais) mais curta que o disco de flor(es); cor das bráctea-involucral(ais)
externa(s) concolor(es)/estramínea/dourada/castanha; pilosidade das bráctea-involucral(ais) pilosa(s)/glabra(s)/glabrescente(s).
Flor: sépala(s) das flor(es) estaminada(s) conata(s) somente na(s) região basal(ais); pedicelo(s) das flor(es) pistilada(s) não
crescimento em compr. quando em antese; indumento das pétala(s) das flor(es) pistilada(s) piloso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Comanthera xeranthemoides pertence a C. subg. Thysanocephalus devido ao capítulo ciatiforme, com brácteas involucrais mais
curtas que o disco de flores, e flores pistiladas com pedicelo que não aumenta de tamanho durante a maturação dos frutos. Suas
folhas em touceira também são típicas deste subgênero. Diferencia-se das demais espécies do subgênero pelas folhas com ápice
agudo a acuminado, com tricomas muito curtos e torcidos, nas folhas e escapos, geralmente cobrindo a face abaxial.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
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Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1152, LE, Minas Gerais, Typus
Echternacht, L., 2533, HUFU,  (HUFU00029174), Minas Gerais
R.C. Forzza, 6708, RB, 557050,  (RB00730386), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 2: Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Figura 3: Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 4: Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Figura 5: Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R.Parra & Giul.
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Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655.
Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Echternacht, L., Sano, P.T., Bonillo, C., Cruaud, C., Couloux, A. & Dubuisson, J.-Y. (2014) Phylogeny and taxonomy of
Syngonanthus and Comanthera (Eriocaulaceae): evidence from expanded sampling. Taxon 63: 47–63.
Echternacht, L., Sano, P.T. & Dubuisson, J.-Y. (2015) Taxonomic study of Comanthera subg. Thysanocephalus. Systematic
Botany 40: 136-150.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Eriocaulon L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon, Eriocaulon albosetaceum, Eriocaulon altogibbosum, Eriocaulon
aquatile, Eriocaulon araguaiense, Eriocaulon arechavaletae, Eriocaulon botocudo, Eriocaulon burchellii, Eriocaulon
cabralense, Eriocaulon candango, Eriocaulon carajense, Eriocaulon cinereum, Eriocaulon coniferum, Eriocaulon crassiscapum,
Eriocaulon cylindratum, Eriocaulon dictyophyllum, Eriocaulon dimerum, Eriocaulon elichrysoides, Eriocaulon epapillosum,
Eriocaulon gibbosum, Eriocaulon glaziovii, Eriocaulon gomphrenoides, Eriocaulon griseum, Eriocaulon guyanense, Eriocaulon
herzogii, Eriocaulon humboldtii, Eriocaulon ibeji, Eriocaulon koernickei, Eriocaulon kulumi, Eriocaulon laxifolium, Eriocaulon
leptophyllum, Eriocaulon ligulatum, Eriocaulon linearifolium, Eriocaulon longirostrum, Eriocaulon macrobolax, Eriocaulon
magnificum, Eriocaulon majusculum, Eriocaulon megapotamicum, Eriocaulon melanolepis, Eriocaulon milhoense, Eriocaulon
modestum, Eriocaulon multiscapum, Eriocaulon neglectum, Eriocaulon obtusum, Eriocaulon palustre, Eriocaulon papillosum,
Eriocaulon paraguayense, Eriocaulon pilgeri, Eriocaulon pyatan, Eriocaulon regnellii, Eriocaulon reitzii, Eriocaulon rosulatum,
Eriocaulon sellowianum, Eriocaulon setaceum, Eriocaulon silveirae, Eriocaulon singulare, Eriocaulon spongiosifolium,
Eriocaulon spruceanum, Eriocaulon tenuifolium, Eriocaulon ulaei, Eriocaulon weddellianum, Eriocaulon yba.

COMO CITAR

Chagas, E.C.O., Oliveira, A.L.R., Giulietti, A.M. 2020. Eriocaulon in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7516.

Tem como sinônimo
heterotípico Busseuillia R.Lesson
heterotípico Cespa Hill
heterotípico Chaetodiscus Steud.
heterotípico Dichrolepis Welw.
heterotípico Electrosperma F.Muell.
heterotípico Lasiolepis Boeckeler
heterotípico Leucocephala Roxb.
heterotípico Nasmythia Huds.
heterotípico Randalia P.Beauv. ex Desv.
heterotípico Sphaerochloa P.Beauv. ex Desv.
heterotípico Symphachne P.Beauv. ex Desv.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais ou perenes, caules muito curtos em rizomas eretos, ao nível do solo e protegidos pelas bainhas das folhas e por
tricomas ou raramente caules longos, ramificados ou não, flutuantes; raízes esponjosas, alvas, com ou sem pêlos radiculares.
Folhas em rosetas ou espiraladas ao longo do caule, geralmente fenestradas, bases ampliadas ou não; espatas com ápices oblíquos
ou truncados; escapos terminais ou axilares. Inflorescência com uma ou várias séries de brácteas involucrais. Flores bracteadas,
dímeras ou trímeras, geralmente pediceladas, zigomorfas ou actinomorfas. Flor estaminada com cálice com sépalas 3 ou 2,
livres, unidas só na base, ou unidas além do meio, exceto em um dos lados da sépala mediana, formando um cálice espatáceo,
sépala geralmente glabra na face adaxial e pilosa na abaxial; antóforo geralmente presente; pétalas livres, ou unidas na base, iguais
entre si ou a pétala mediana maior que as duas laterais, pétala com uma glândula na  face adaxial, abaixo do ápice, geralmente
pilosa na face adaxial e glabra na abaxial; estames 6 ou 4, filetes cilíndricos, de dois tamanhos ou mais ou menos do mesmo
tamanho, livres (alternos com as pétalas) e adnatos (opostos às pétalas), anteras dorsifixas, bitecas, negras, castanho-claras ou
creme; pistilódio diminuto. Flor pistilada com cálice com  3-2 sépalas, geralmente livres ou unidas na base, geralmente pilosas
na face abaxial; antóforo geralmente presente; pétalas livres, iguais entre si ou a mediana maior que as duas laterais, pétala
com glândula na face adaxial, abaixo do ápice, geralmente pilosa na face adaxial e glabra na abaxial; ovário séssil ou raramente
estipitado e neste caso, sem ou com estaminódios diminutos, estiletes 2-3, unidos formando uma coluna, apenas com ramos
estigmáticos, estigmas inteiros. Perianto geralmente piloso, com tricomas filamentosos, unisseriados, com número variável de
células, sendo 1-4 células basais, curtas, hialinas, e as restantes com conteúdo denso, branco, raramente também com tricomas
filamentosos, unisseriados, com número variável de células, sendo 1-4 células basais, curtas, hialinas e as restantes também
hialinas.

COMENTÁRIO
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O gênero Eriocaulon inclui mais de 400 espécies, distribuídas nas regiões tropicais ou subtropicais do globo, raramente em áreas
temperadas da América do Norte, Ásia e uma espécie E. aquaticum (Hill) Druce na Europa, Irlanda e Escócia. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta
Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para os subgêneros de Eriocaulon que incluem as espécies do Brasil*
 *Baseada em Koernicke (1863) e Zhang (1999)
 
1. Flores dímeras, cálice das flores pistiladas e estaminadas não espatáceo …………….
……………….……………………………………… Eriocaulon subg. Eriocaulon¹
1. Flores trímeras, ou raramente parcialmente dímeras por redução ou supressão, cálice
espatáceo ou não ………………………………………………………………….… 2.
 
2. Flores trímeras, cálice das flores estaminadas ou pistiladas nunca espatáceo …………
………………………………………………… Eriocaulon subg. Trimeranthus Nakai
2. Flores trímeras raramente dímeras, cálice das flores estaminadas espatáceo, antóforo
alto, pétalas pequenas …………………………………………………………….… 3.
 
3. Flores pistiladas com sépalas e pétalas muito pequenas, e com longos tricomas …….
………………………………………………… Eriocaulon subg. Trichopeplus Körn.²
3. Flores pistiladas com cálice (3-2 sépalas) espatáceo, pétalas livres, esponjosas ………
………………………………………………..… Eriocaulon subg. Spatoplepus Körn.
 
¹ Eriocaulon subg. Astole Körn. é sinônimo de E. subg. Eriocaulon por incluir a espécie-tipo do gênero Eriocaulon decangulare L.
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² Eriocaulon subg. Trichopeplus Körn. não foi aceito por Zhang (199) talvez porque não tivesse uma espécie asiática com o
padrão floral similar com Eriocaulon griseum Körn.
 
 
Chave artificial para as espécies de Eriocaulon ocorrentes no Brasil*
 *Baseada em Koernicke (1863), Ruhland (1903) e Chagas (2017)
 
1a. Brácteas florais e sépalas glabrescentes ou glabras; flores estaminadas com pétalas inconspícuas (até 0,3 mm compr.), glabras;
flores pistiladas com a face adaxial das pétalas glabrescentes ou glabras. 2
1b. Brácteas florais e sépalas pilosas, com tricomas filamentosos brancos ou translúcidos concentrados no ápice; flores
estaminadas com pétalas conspícuas (iguais ou maiores que 0,4 mm compr.), pilosas; flores pistiladas com a face adaxial das
pétalas pilosa, tricomas concentrados na porção mediana e apical. 11
2a. Flores dímeras; estames 4; ovário 2-locular. 3
2b. Flores trímeras ou, raramente, parcialmente dímeras ou com verticilos reduzidos por aborto ou coadnação; estames 6; ovário
3-locular. 5
3a. Capítulos hemisféricos; brácteas involucrais oblongas a obovadas; brácteas florais oblongas a ovadas; flores estaminadas com
sépalas unidas em cálice espatáceo; flores pistiladas com sépalas naviculares não aladas. E. milhoense
3b. Capítulos ovoides, hemisférico, globoso ou cônico; brácteas involucrais elípticas a obovadas ou obovadas a elíptico-
orbiculares; brácteas florais obovadas a elíptico-orbiculares; flores estaminadas com sépalas livres; flores pistiladas com sépalas
naviculares aladas. 4
4a. Folhas 2x menores que os escapos; ápice da espata agudo ou acuminado; capítulo hemisférico, globoso, ovoide ou cônico. E.
guyanense
4b. Folhas mais ou menos do mesmo tamanho que os escapos; ápice da espata obtuso; capítulo hemisférico. E. koernickei
5a. Plantas com caule estipoide ou, sazonalmente, rizoma vertical-curto; folhas filiformes, com apenas uma nervura e distribuídas
ao longo do caule. E. setaceum
5b. Plantas com rizoma vertical-curto; folhas estreitamente lanceolado-triangulares com ápice acuminado, com mais de 3 nervuras
e organizadas em rosetas depresso-globosas ou globosas. 6
6a. Flores pistiladas com sépalas conatas formando um cálice espatáceo, pétalas gríseas, intumescidas e eglandulosas. E. palustre
6b. Flores pistiladas com sépalas livres, pétalas translúcidas, planas ou quase e glandulosas. 7
7a. Flores estaminadas com anteras pretas; perianto das flores estaminadas e pistiladas apresentando somente tricomas
filamentosos brancos com ápice da célula terminal obtuso. E. neglectum
7b. Flores estaminadas com anteras creme; perianto das flores estaminadas apresentando tricomas filamentosos brancos com o
ápice da célula terminal obtuso e flores pistiladas com tricomas filamentosos translúcidos com o ápice da célula terminal agudo ou
acuminado. 8
8a. Folhas com ápice agudo. E. griseum
8b. Folhas com ápice acuminado. 9
9a. Brácteas involucrais estramíneas. E. longirostrum
9b. Brácteas involucrais cinéreas ou pretas. 10
10a. Folha estreitamente triangular; ápice da espata agudo ou acuminado; capítulo hemisférico ou ovoide; flor estaminada com
antóforo campanulado. E.  regnellii
10b. Folha linear ou triangular; ápice da espata acuminado; capítulo hemisférico, ovoide, cônico ou cilíndrico; flor estaminada
com antóforo infundibuliforme. E. cinereum
11a. Perianto das flores pistiladas apresentando tricomas filamentosos brancos com o ápice da célula terminal obtuso e tricomas
filamentosos translúcidos com o ápice da célula terminal agudo ou acuminado. 12
11b. Perianto das flores pistiladas somente com tricomas filamentosos brancos com o ápice da célula terminal obtuso. 45
12a. Folhas lanceoladas usualmente com mais de 0,8 cm de largura na região mediana com ápice obtuso a cuculado; espatas com
ápice transverso ou quase, truncado a levemente obtuso, raramente ápice oblíquo, agudo a acuminado. 13
12b. Folhas lanceolado-filiformes, lanceolado-triangulares, triangulares, linear-lanceoladas, oblongas ou cilíndricas com menos
de 0,8 cm de largura na região mediana com ápice subagudo, agudo, acuminado, longamente acuminado ou caudado; espatas com
ápice oblíquo, agudo a acuminado. 26
13a. Espatas com ápice oblíquo, agudo a acuminado. 14
13b. Espatas com ápice transverso ou quase, truncado a levemente obtuso. 17
14a. Folhas e espatas pubescentes; brácteas florais e sépalas enegrecidas. E. ulaei
14b. Folhas e espatas glabrescentes ou glabras; brácteas florais e sépalas estramíneas. 15
15a. Folha lanceolada com ápice cuculado. E. magnificum
15b. Folha lanceolada com ápice obtuso. 16
16a. Bráctea-involucrais creme; capítulo hemisférico; padrão floral trímero; flores estaminadas com antóforo cilíndrico; número
de estames 6. E.  majusculum
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16b. Bráctea-involucrais estramíneas ou castanhas; capítulo cônico; padrão floral dímero ou trímero; flores estaminadas com
antóforo campanulado; número de estames 4 ou 6. E.  megapotamicum
17a. Folhas, escapos e espatas pilosos. E. kunthii
17b. Folhas, escapos e espatas glabrescentes ou glabros. 18
18a. Capítulos globoso-mamelonados; receptáculo ramificado; capítulo composto. 19
18b. Capítulos cupuliformes a hemisféricos ou hemisféricos a reniformes; receptáculo pateliforme ou recurvado-pateliforme;
capítulo simples. 20
19a. Brácteas involucrais estramíneas ou castanhas; anteras pretas. E. macrobolax
19b. Brácteas involucrais castanhas; anteras olivas. E.  singulare
20a. Capítulos cupuliformes a hemisféricos; receptáculo pateliforme, brácteas involucrais suberetas a patentes; sépalas somente
com tricomas filamentosos brancos com o ápice da célula terminal obtuso. 21
20b. Capítulos hemisféricos a reniformes, comumente com simetria bilateral; brácteas involucrais reflexas; sépalas apresentando
tricomas filamentosos brancos com o ápice da célula terminal obtuso na porção apical e tricomas filamentosos translúcidos com o
ápice da célula terminal agudo ou acuminado por toda extensão da nervura central....24
21a. Brácteas involucrais ou florais enegrecidas em qualquer porção; brácteas florais oblongo-lanceoladas a lanceoladas. E.
dimerum
21b. Brácteas involucrais ou florais creme, estramíneas ou castanhas; brácteas florais estreitamente oblongo-lanceoladas. 22
22a. Capítulos 10-12 mm; brácteas involucrais das séries mais externas iguais ou menores que o comprimento das flores,
castanhas, ápice redondo a obtuso; sépalas enegrecidas em qualquer porção; anteras oliva. E. ligulatum
22b. Capítulos 14-20 mm; brácteas involucrais das séries mais externas maiores que o comprimento das flores, creme, ápice
agudo; sépalas comumente estramíneas; anteras creme a oliva. 23
23a. Folha com ápice cuculado ou obtuso; ápice da espata truncado ou obtuso; brácteas involucrais creme ou castanhas. E.
elichrysoides
23b. Folha com ápice agudo; ápice da espata truncado; brácteas involucrais castanhas. E.  silveirae
24a. Capítulo não formando um sulco mediano ou com vários sulcos; receptáculo ondulado-pateliforme; brácteas florais
estreitamente oblongo-lanceoladas. E. gomphrenoides
24b. Capítulo com um sulco mediano; receptáculo recurvado-pateliforme; brácteas florais rômbicas a rômbico-espatuladas ou
obtrulado-espatuladas. 25
25a. Brácteas florais rômbicas a rômbico-espatuladas gríseas nas porções basal e mediana, creme ou estramíneas na porção apical,
ápice acuminado. E. arechavaletae
25b. Brácteas florais obtrulado-espatuladas totalmente gríseas, ápice obtuso a agudo. E. reitzii
26a. Flores pistiladas com sépalas látero-dorsais gibosas. 27
26b. Flores pistiladas com sépalas laterais naviculares. 34
27a. Plantas com rizoma vertical-curto; folhas estreitamente lanceolado-triangulares, pilosas ou glabras; flores pistiladas com
sépalas aladas ou calosas. 28
27b. Plantas com rizoma oblíquo-alongado ou, sazonalmente, vertical-curto; folhas linear-lanceoladas (serpentiformes) ou
estreitamente lanceolado-triangulares, glabras; flores pistiladas com sépalas não aladas. 30
28a. Flores pistiladas com sépalas aladas, folhas glabras. E. herzogii
28b. Flores pistiladas com sépalas calosas na porção dorsal, folhas papilosas. 29
29a. Lâminas foliares com tricomas papilosos. E. papillosum
29b. Lâminas foliares com tricomas filamentosos. E.  pilgeri
30a. Folhas estreitamente lanceolado-triangulares menores que 5 cm compr. 31
30b. Folhas linear-lanceoladas (serpentiformes) maiores que 5 cm compr. 33
31a. Capítulos maduros globosos; brácteas e sépalas totalmente estramíneas ou levemente gríseas; flores pistiladas com o antóforo
obcônico; ramos estigmáticos separando-se quase rente ao ápice do ovário. E. botocudo
31b. Capítulos maduros hemisféricos; brácteas e sépalas totalmente enegrecidas ou ao menos na porção apical; flores pistiladas
com o antóforo cilíndrico; ramos estigmáticos separando-se um pouco acima do ápice do ovário. 32
32a. Caule com entrenós curtos; folha lanceolada com ápice acuminado; ápice da espata acuminado; brácteas involucrais pretas;
capítulo globoso. E. gibbosum
32b. Caule com entrenós longos; folha linear ou lanceolada com ápice agudo; ápice da espata agudo; brácteas involucrais
estramíneas; capítulo hemisférico. E.  epapillosum
33a. Plantas com 14–36 cm alt.; capítulos maduros ovoides; brácteas florais com ápice cuspidado a acuminado. E. coniferum
33b. Plantas com 20–42 cm alt.; capítulos maduros globosos; brácteas florais com ápice caudado. E. altogibbosum
34a. Plantas com folhas linear-lanceoladas (ensiformes), levemente crassas a crassas, organizadas numa roseta infundibuliforme,
multinervadas, comumente com um hidatódio apical ou subapical; flores estaminadas com antóforo usualmente piloso. 35
34b. Plantas com folhas estreitamente lanceolado-triangulares ou lanceolado-filiformes, membranáceas, organizadas em rosetas
depresso-globosas ou distribuídas ao longo do caule, 3-12 nervadas, hidatódio comumente ausente; flores estaminadas com
antóforo glabro. 40
35a. Brácteas ou sépalas enegrecidas em qualquer porção. 36
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35b. Brácteas ou sépalas totalmente estramíneas ou castanhas. 37
36a. Brácteas involucrais enegrecidas; brácteas florais ou as sépalas dorso-laterais das flores pistiladas com ápice cuspidado. E.
cabralense
36b. Brácteas involucrais estramíneas ou castanhas; brácteas florais ou as sépalas dorso-laterais das flores pistiladas com ápice
obtuso. E. pyatan
37a. Flores estaminadas com pétalas iguais a subiguais. E. linearifolium
37b. Flores estaminadas com pétalas desiguais entre si (a dorsal 2-4 vezes maior que as ventrais). 38
38a. Folhas com ápice subagudo a agudo e largura de 0,6–0,8 cm; capítulos 10-12 mm diam. com brácteas involucrais externas
ovadas e agudas; espatas com 0,4–0,6 cm de larg.; antóforo com tricomas filamentosos brancos com o ápice da célula terminal
obtuso. E. spongiosifolium
38b. Folhas com ápice acuminado e largura de 0,2–1 cm; capítulos 6-8 mm diam. com brácteas involucrais externas oblongas
a elípticas e redondas; espatas com 0,2–0,3 cm de larg.; antóforo com tricomas filamentosos translúcidos com o ápice da célula
terminal agudo ou acuminado. 39
39a. Folha com ápice acuminado; brácteas involucrais castanhas; capítulo hemisférico ou cônico; flores estaminadas com antóforo
campanulado. E. humboldtii
39b. Folha com ápice agudo; brácteas involucrais estramíneas ou castanhas; capítulo hemisférico ou ovoide; flores estaminadas
com antóforo infundibuliforme. E.  paraguayense
40a. Plantas com rizoma oblíquo-alongado ou vertical-curto; flores pistiladas com sépalas látero-dorsais simétricas e pétalas
oblanceoladas. 41
40b. Plantas com caule estipoide ou, sazonalmente, rizoma vertical-curto; folhas distribuídas ao longo do caule; flores pistiladas
com sépalas látero-dorsais assimétricas e pétalas obovado-espatuladas. 42
41a. Folha filiforme ou linear ou estreitamente triangular ou triangular com ápice setáceo; brácteas involucrais estramíneas ou
cinéreas. E. aquatile
41b. Folha estreitamente triangular com ápice acuminado; brácteas involucrais pretas. E. laxifolium
42a. Plantas com ramificações corimbiformes multíparas; folhas lanceolado-filiformes com ápice caudado, 3 nervuras na base; 1-2
inflorescências por ramo. E. yba
42b. Plantas com ramificações corimbiformes bíparas; folhas estreitamente lanceolado-triangulares com ápice longamente
acuminado, 5 ou mais nervuras na base; 3 ou mais inflorescências por ramo. 43
43a. Lâminas foliares 1-nervadas, glabras. E.  albosetaceum
43b. Lâminas foliares multinervadas, indumento com tricomas filamentosos. 44
44a. Ápice da espata agudo; capítulo hemisférico; flores estaminadas com antóforo infundibuliforme. E. araguaiense
44b. Ápice da espata obtuso; capítulo cilíndrico; flores estaminadas com antóforo cupuliforme. E.  cylindratum
45a. Plantas com rizoma vertical-curto, não ramificadas. 46
45b. Plantas com rizoma vertical-curto ou oblíquo-alongado, ramificadas. 47
46a. Folhas linear-lanceoladas (serpentiformes); plantas com mais de 10 escapos por roseta folhosa; flores pistiladas com sépalas
não aladas. E. multiscapum
46b. Folhas estreitamente lanceolado-triangulares a lanceolado-triangulares; plantas com menos de 10 escapos por roseta folhosa;
flores pistiladas com sépalas aladas. E. carajense
47a. Plantas com rizoma vertical-curto com ramificações cespitosas; folhas levemente crassas a crassas; capítulos nunca com
brotamentos. 48
47b. Plantas com rizoma oblíquo-alongado ou, sazonalmente, vertical-curto com ramificações geniculadas ascendentes; folhas
membranáceas; capítulos comumente com brotamentos. 52
48a. Folhas triangulares ou lanceolado-triangulares. 49
48b. Folhas linear-lanceoladas. 51
49a. Sépalas enegrecidas em qualquer porção. E. rosulatum
49b. Sépalas totalmente estramíneas. 50
50a. Folhas estreitamente triangulares ou triangulares com ápice redondo ou obtuso ou agudo; brácteas involucrais castanhas;
capítulo hemisférico ou globoso; flores estaminadas com antóforo campanulado. E. sellowianum
50b. Folhas triangulares com ápice agudo; brácteas involucrais estramíneas ou castanhas; capítulo hemisférico; flores estaminadas
com antóforo infundibuliforme. E.  obtusum
51a. Brácteas involucrais enegrecidas. E. caaguazuense
51b. Brácteas involucrais totalmente estramíneas ou castanhas. E. weddellianum
52a. Folhas com ápice obtuso, subagudo ou acuminado. 53
52b. Folhas com ápice longamente acuminado ou caudado. 57
53a. Folhas linear-lanceoladas (serpentiformes). 54
53b. Folhas lanceolado-triangulares ou estreitamente lanceolado-triangulares. 56
54a. Escapos esponjosos na porção apical. E. spongiola
54b. Escapos maciços na porção apical. 55
55a. Capítulos hemisféricos; brácteas florais elíptico-espatuladas com ápice acuminado a cuspidado. E. spruceanum
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55b. Capítulos globosos; brácteas florais obtrulado-oblongas com ápice obtuso. E. tenuifolium
56a. Capítulos hemisféricos a ovoides; brácteas involucrais totalmente estramíneas. E. crassiscapum
56b. Capítulos hemisféricos; brácteas involucrais enegrecidas. E. kulumi
57a. Brácteas florais totalmente estramíneas. 58
57b. Brácteas florais enegrecidas em qualquer porção. 59
58a. Folhas estreitamente lanceolado-triangulares com ápice longamente acuminado; brácteas florais obtrulado-espatuladas com
ápice obtuso. E. ibeji
58b. Folhas estreitamente lanceolado-triangulares com ápice acuminado; brácteas florais elíptico-espatuladas com ápice
acuminado. E. dictyophyllum
59a. Folhas comumente organizadas em rosetas depresso-globosas; brácteas florais com ápice longamente caudado. E. candango
59b. Folhas comumente organizadas em rosetas globosas; brácteas florais com ápice obtuso, agudo ou acuminado. 60
60a. Flores estaminadas com antóforo infundibuliforme. 61
60b. Flores estaminadas com antóforo campanulado. 62
61a. Folha com ápice caudado; espata com ápice acuminado; brácteas involucrais estramíneas ou cinéreas. E.  glaziovii
61b. Folha com ápice agudo ou acuminado; espata com ápice agudo ou acuminado; brácteas involucrais pretas. E. burchellii
62a. Folha linear-lanceolada com ápice agudo; ápice da espata agudo. E.  leptophyllum
62b. Folha estreitamente triangular com ápice acuminado; ápice da espata acuminado. 63
63a. Brácteas involucrais estramíneas. E. modestum
63b. Brácteas involucrais pretas. E.  melanolepis
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Eriocaulon albosetaceum A.R.L.Oliveira
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma filiforme(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) laciniado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número
de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma das sépala(s) lateral(ais)
na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s)
presente(s).

COMENTÁRIO

Espécie vegetativamente semelhante a Eriocaulon setaceum, mas com morfologia floral distinta, facilmente distinta pela presença
de tricomas alvos, sépalas da flor estaminada oboval, carenada enquanto E. setaceum possui sepalas da flor estaminada cuculada 
(profundamente côncava)

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.P. Bove, 1839, R, n.v., Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Eriocaulon albosetaceum A.R.L.Oliveira

Figura 2: Eriocaulon albosetaceum A.R.L.Oliveira
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Eriocaulon altogibbosum Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon gibbosum  var.  mattogrossense Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
filamentoso(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais);
forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s)
das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie emergente com folha totalmente translucida e fenestrada, base da lâmina de cor avermelhada

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.K.F. Pilger, s.n., B (B 10 0244440), Mato Grosso, Typus
V.J. Pott, 5673, HUEFS (HUEFS073863), Mato Grosso do Sul
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Eriocaulon aquatile Mart. ex Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon aquatile, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon angustifolium Mart. ex Körn.
heterotípico Eriocaulon cipoense Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s)/longo(s). Folha: ápice(s) setáceo(s); forma filiforme(s)/linear(es) triangular(es)/estreitamente
triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor
da bráctea-involucral(ais) estramínea/cinérea; formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s).
Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma
do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s)
navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 2494, HUEFS (HUEFS080314)
C.F.P. Martius, s.n., M, Typus
N. Hensold, 655, HUEFS (HUEFS082026), Minas Gerais
J.F.B. Pastore et al., 1902, CEN (CEN00053483), CEN (CEN00064896)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon araguaiense A.L.R.Oliveira &
C.P.Bove
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma filiforme(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número
de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma
das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.P. Bove, 267, R, HUEFS (HUEFS072789), Mato Grosso, Typus
B.M.T. Walter, 3364, HUEFS (HUEFS032977), CEN (CEN00028001), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Oliveira, a. & Bove, C. 2011. Two New Species of Eriocaulon from the Tocantins-Araguaia River Basin, Brazil.Systematic
Botany 
 
36(3): pp. 605–609
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon arechavaletae Herter
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s)/obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s)
filamentoso(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s)/obtuso(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme/
estramínea/castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão
floral(ais) dímero/trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma
do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) preta; conação das
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s)
navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo de Várzea, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.S. Ribas, 3646, HUEFS (HUEFS064831), HUEFS, 64831,  (HUEFS0064831), Santa Catarina
J.T. Motta et al., 4119, RB,  (RB00879861), Paraná
E.D. Lozano & V.A. Ariati, 1115, MBM (MBM401833), Paraná
G. Pabst & E. Pereira, 6475, MBM, LP, Rio Grande do Sul
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon botocudo E.C.O.Chagas &
Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma das sépala(s) lateral(ais)
na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s)
presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.C.O. Chagas, 13177, HUEFS, Bahia, Typus
J.G. Jardim, 885, CEPEC, HUEFS, NY,  (NY00684425), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L., Giulietti, A.M. 2019. Four new species of Eriocaulon (Eriocaulaceae) from Bahia, Brazil. Kew
Bulletin 74(1/9): [1–12]. <https://doi.org/10.1007/s12225-019-9793-6>.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon burchellii Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s)/longo(s). Folha: ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); forma linear(es) triangular(es)/estreitamente
triangular(es)/triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s)
agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no
receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção
mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s)
preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s)
flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie em sinonimização em E. modestum por E.C.O. Chagas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.J. Burchell, 7812, NY,  (NY00102611), K,  (K000587230), GH,  (GH00028869), B (B 10 0244432), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon cabralense Silveira
Tem como sinônimo
Eriocaulon paludicola Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) obtuso(s)/agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais)
castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/cilíndrico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 24311, HUEFS, 82092,  (HUEFS0082092), Bahia
A. Silveira, 595, R, 181721b,  (R000181721b), R, 181721a,  (R000181721a), R, 181721,  (R000181721), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon candango E.C.O.Chagas
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon modestum  var.  brevifolium Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 13781, K, K,  (K000587246), Goiás, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon carajense Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es)/triangular(es); indumento
ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais)
estramínea; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s)
das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Secco, 224, MG, K,  (K000887125), UEC, 83024,  (UEC075364)
P. Cavalcante, 2126, K, MG, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon cinereum R.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon cinereum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon amboense Schinz
heterotípico Eriocaulon ciliiflorum F.Muell.
heterotípico Eriocaulon cinereum  var.  sieboldianum (Siebold & Zucc. ex Steud.) T.Koyama
heterotípico Eriocaulon damazianum Beauverd
heterotípico Eriocaulon formosanum Hayata
heterotípico Eriocaulon heteranthum Benth.
heterotípico Eriocaulon heudelotii N.E.Br.
heterotípico Eriocaulon reductum Ruhland
heterotípico Eriocaulon stuhlmannii N.E.Br.
heterotípico Leucocephala spathacea Roxb.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s)/ovoide(s)/cônico(s)/cilíndrico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s)
das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Roraima)
Nordeste (Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.C. Zappi, 3107, RB, 509831,  (RB00621619), K, UNEMAT, Mato Grosso
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

R. Secco, 192, MO, 509831 (MO2434937), K, 509831,  (K000887131), NY, 509831,  (NY02072045), Pará
R.T. Queiroz, 1047, UFRN,  (UFRN00007981), HUEFS (HUEFS183368), Rio Grande do Norte
A.R. França et al., s.n., TEPB, HUEFS (HUEFS153129), Piauí
J.E.Q. Faria et al., 1455, UB (UB0013070), HUEFS (HUEFS184035), Goiás
E. Ule, 7667, MG, G, K,  (K000887129), Roraima
D. Araújo, 698, HVASF, HUEFS (HUEFS210850), Bahia
C.E.B. Proença et al., 2835, UB, 509831 (UB0013072), Minas Gerais
R.M. Harley, 28517, HUEFS (HUEFS026753), São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon coniferum Herzog
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s)/longo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais)
estramínea; formato do capítulo(s) ovoide(s)/cônico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das
flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 455, M, R, 47897,  (R000047897), Bahia, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon crassiscapum Bong.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; formato do capítulo(s)
cônico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.J. Pott, 5881, HMS, HUEFS, 82036 (HUEFS073861), Mato Grosso do Sul
R.M. Harley, 25656, HUEFS, 82036,  (HUEFS0082036), NY,  (NY00501109), K,  (K000292925), HUEFS
(HUEFS082036), CEPEC,  (CEPEC00047928), Bahia
H.L.M. Barreto, 2553, NY, 82036,  (NY00501150), BHCB, Minas Gerais
G. Hatschbach, 2861, MBM, 82036 (MBM037352), NY, 82036,  (NY00501107), Paraná
A.B. Joly, 662, HUEFS, 82036 (HUEFS072794), São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon cylindratum A.L.R.Oliveira &
C.P.Bove
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma filiforme(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) obtuso(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do capítulo(s)
cilíndrico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cupuliforme(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie com folha uninérvea, totalmente translucida, fenestrada, capítulos cilíndricos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.P. Bove, 596, HUNI, 622,  (HUNI00000622), R, 214947b,  (R000214947b), R, 214947c,  (R000214947c), R, 214947a,
 (R000214947a), R, 214947,  (R000214947), Goiás
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon dictyophyllum Mart. ex Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) triangular(es)/estreitamente triangular(es);
indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-
involucral(ais) estramínea; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor:
padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do
antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s)
navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Sevilha et al., 4574, CEN, Minas Gerais
C.F.P. Martius, s.n., M, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon dimerum (Giul. &
E.B.Miranda) A.L.R.Oliveira
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon ligulatum  var.  dimerum Giul. & E.B.Miranda

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s)/obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme/estramínea/
castanha; formato do capítulo(s) cupuliforme(s)/hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão
floral(ais) dímero/trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do
antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) oliva; conação das
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s)
navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, PDC781, CEPEC,  (CEPEC00068184), HUEFS (HUEFS020913), Bahia, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon elichrysoides Bong.
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon beauverdii Moldenke
heterotípico Eriocaulon giganteum (Beauverd) Beauverd
heterotípico Eriocaulon helichrysoides  var.  giganteum Beauverd
heterotípico Eriocaulon pardinum D.Dietr.
Eriocaulon helichrysoides Bong.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s)/longo(s). Folha: ápice(s) cuculado(s)/obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s);
tricoma(s) filamentoso(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s)/obtuso(s); cor da bráctea-involucral(ais)
creme/castanha; formato do capítulo(s) cupuliforme(s)/hemisférico(s); indumento no receptáculo ausente(s)/presente(s). Flor:
padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do
antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das
flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es);
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A.A. Barbosa, 2154, HUFU,  (HUFU00029517), Minas Gerais
E. Hassler, 11348, P (P01879414), P (P01879397), P (P01879396), Mato Grosso do Sul
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon epapillosum Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma das sépala(s)
lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 231, P (P00745134), B, LL, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon gibbosum Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon gibbosum, .

Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon gibbosum  Körn. var.  gibbosum

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do capítulo(s)
globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.Fonseca et al., 5336, HUEFS (HUEFS109791), HUEFS, 109791,  (HUEFS0109791), Goiás
E. Tameirão Neto, s.n., BHCB, 20811, Minas Gerais
W. M. Ferreira et al., 1160, UEC, São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon glaziovii Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) caudado(s); forma linear(es) triangular(es)/estreitamente triangular(es); indumento
ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais)
estramínea/cinérea; formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s)
das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, s.n., B (B 10 0244420), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon gomphrenoides Kunth
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s)/obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s)
filamentoso(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme/estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 3890, B (B 10 0244417), B (B 10 0244418), Typus
A. Silveira, s.n., B, Minas Gerais
A.M. Camerich, 129, K, RB, 533321,  (RB00682010), Rio de Janeiro
E. Hemmendorft, 468, R, São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon griseum Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea/preta; formato
do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, B (B 10 0244413), B (B 10 0244414), B (B 10 0244415), B (B 10 0244416), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon guyanense Körn.
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon stramineum Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s)/ovoide(s)/cônico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão
floral(ais) dímero; conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s)
flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 4; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s)
das flor(es) pistilada(s) alada(s) sim; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 62753, MBM, 4967 (MBM174371), Mato Grosso
L.O.A. Teixeira et al., 1065, MO, MG, INPA, RB, 406236,  (RB00079659), NY, 406236,  (NY02072042), Amazonas
C.B.R. Munhoz et al., 126, UB, 406236 (UB0013080), Goiás
J.M. Pires & C.A. Black, 2338, INPA, 4967, ,  (INPA0004967), Maranhão
M.C. Miranda, 3072, G, S (S17-5659), Pará
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon herzogii Moldenke
Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon pterosepalum Herzog

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) sim; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. von Luetzelburg, 21052, R, 47704,  (R000047704), R, 47705,  (R000047705), R, 47705a,  (R000047705a), NY, 
(NY00102632), NY,  (NY00102654), NY,  (NY00102653), Amazonas, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon humboldtii Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon gujanense D.Dietr.
heterotípico Eriocaulon aequinoctiale Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato
do capítulo(s) hemisférico(s)/cônico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Coradin, 987, CEN, 222868 (CEN00002942), IAN, 222868 (IAN156425), INPA, NY, Roraima
J.M. Pires & P.B. Cavalcante, 52037, P (P01879388), NY,  (NY02428941), MG (MG029373), Amapá
J.M. Pires & M.N. Santos, 16612, RB, 222868,  (RB00595019), NY,  (NY01061952), MO (MO1324742), Mato Grosso
M.G. Silva & A. Pinheiro, 4523, RB, 222868,  (RB00909759), NY, 222868,  (NY00860644), MG, 222868 (MG064855),
IAN, 222868 (IAN157252), Mato Grosso
F. Barros, 1169, HUEFS, 222868 (HUEFS150503), Mato Grosso do Sul
G. Pereira-Silva et al., 14258, HUEFS, 222868 (HUEFS167960), CEN, 222868 (CEN00099688), Tocantins

234

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/42/89/41/ny_02428941.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/59/50/19/00595019.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/6/19/52/ny_01061952.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/90/97/59/00909759.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-045-00/86/6/44/ny_v-045-00860644.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon ibeji E.C.O.Chagas
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon modestum-viviparum Herzog ex Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção
basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s)
não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.Chagas., 13161, HUEFS, Bahia
Luetzelburg, 483, M, Bahia, Typus
R.R. Silva, 415, IBGE, Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon koernickei Britton
Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon pygmaeum Körn.
homotípico Eriocaulon vauthieri Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) obtuso(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero; conação das sépala(s) das
flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s);
número de estame(s) 4; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção
basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s)
sim; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Vauthier, s.n., B (B 10 0184185), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon kulumi E.C.O.Chagas & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma das sépala(s)
lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.C.O. Chagas & M.C.S. Mota, 13240, HUEFS, Bahia, Typus
G. Hatschbach et al., 56818, MBM (MBM149539), Bahia, Typus
A.M. Giulietti, 1380, HUEFS,  (HUEFS0033990), K,  (K000292914), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L., Giulietti, A.M. 2019. Four new species of Eriocaulon (Eriocaulaceae) from Bahia, Brazil. Kew
Bulletin 74(1/9): [1–12]. <https://doi.org/10.1007/s12225-019-9793-6>.

237

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/huefs0033990
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/2/92/91/4/k000292914.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon laxifolium Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais);
forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não;
pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espécie em sinonimização em Eriocaulon aquatile, por E.C.O. Chagas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M

238

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon leptophyllum Kunth
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon argentinum A.Cast.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número
de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma
das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 5605, HBR, Santa Catarina
C.F.S. Muniz, 425, HUEFS (HUEFS150506), Paraná
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B.Sm.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon ligulatum, .

Tem como sinônimo
basiônimo Dupatya ligulata Vell.
homotípico Eriocaulon ligulatum  (Vell.) L.B.Sm. var.  ligulatum
heterotípico Eriocaulon kunthii Körn.
heterotípico Eriocaulon magnificum  var.  goyazense Moldenke
heterotípico Eriocaulon vaginatum Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s)/longo(s). Folha: ápice(s) cuculado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme/castanha;
formato do capítulo(s) cupuliforme(s)/hemisférico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero/
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) cilíndrico(s); número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga,
Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

I. Cordeiro, 584, HUEFS, 13449 (HUEFS150502), Minas Gerais
C.N. Fraga, 582, MBML, 13449,  (MBML013449), Espírito Santo
A.A. Netto, 645, K, 13449,  (K000887100), HUEFS, 13449 (HUEFS072793), São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon linearifolium Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha;
formato do capítulo(s) ovoide(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Cotrim, 1032, HUEFS (HUEFS168613), Bahia
G. Pereira-Silva et al., 3213, HEPH, HUEFS (HUEFS167982), CEN (CEN00046837), Maranhão
E. Melo et al., 7203, HUEFS (HUEFS157555), Tocantins
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon longirostrum Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato
do capítulo(s) ovoide(s)/cônico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, HS 198, R, 181719,  (R000181719), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon macrobolax Mart. ex Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea/castanha; formato do
capítulo(s) globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das
flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número
de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma
das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M
J.G. Guimarães, 1174, RB, 207262,  (RB00599960), Mato Grosso do Sul
M.G. Caxambu, 839, HCF, 207262 (HCF000008014), ASE, 41403,  (ASE0042917), MBM, Paraná
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon magnificum Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon magnificum, .

Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon magnificum  Ruhland var.  magnificum

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato do capítulo(s)
hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero/trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
cilíndrico(s); número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 857, PACA, HBR, US,  (US01932605), Santa Catarina
E. Ule, 1689, B (B 10 0184180), Santa Catarina, Typus
Canisio, 2036, S (S17-5323), NY,  (NY00501133), Rio Grande do Sul
B. Rambo, 31465, PACA, S (S17-5363), Santa Catarina

244

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/26/5/us01932605.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-045-00/50/11/33/ny_v-045-00501133.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon majusculum Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon majusculum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon majusculum  var.  compositum Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 3770, B (B 10 0184182), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon megapotamicum Malme
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea/castanha; formato do
capítulo(s) cônico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero/trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s);
número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção
basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s)
não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.O.A. Malme, 406, S (S-R-2053), S (S05-5749), Rio Grande do Sul, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon melanolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais);
forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não;
pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 500, R (R000137865), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon milhoense Herzog
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento presente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero; conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 4; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 21053b, R, M

248

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon modestum Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon modestum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon candidum Moldenke
heterotípico Eriocaulon moldenkei Herter
heterotípico Eriocaulon proximum Steud.
heterotípico Eriocaulon steyermarkii  var.  bahiense Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Wasum, 4340, EVB (EVB002068), MBM (MBM386803), Rio Grande do Sul
A.F.M. Glaziou, 15538, K,  (K000887048), P (P01879331), Minas Gerais
C. Gaudichaud, 103, P (P00745140), P (P00745137), P (P00135277), B (B 10 0244396), Rio Grande do Sul, Typus
G. Hatschbach, 45127, HBG, F, CEPEC,  (CEPEC00032267), US,  (US01932610), MO (MO1431062), MBM
(MBM076077), Bahia
M.G. Nobrega et al., 1692, HUEFS (HUEFS107147), Distrito Federal
B.A.S. Pereira et al., 1558, IBGE, RB,  (RB00909890), Goiás
P. Dusén, 2467, S (S17-5422), S (S17-5428), US,  (US01932621), Paraná
A.C. Brade, 12226, S (S17-5391), R, São Paulo
A.R. Reitz, C1244, MBM (MBM037350), HBR, B, G, LP, Santa Catarina
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon multiscapum A.L.R.Oliveira
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon aquatile  var.  latifolium Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do
capítulo(s) globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais);
forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não;
pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

D.F. Austin et. al., 7302, RB,  (RB00907670), Amapá
B.V. Rabelo, 6, NY,  (NY00102601), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon neglectum Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de estame(s)
6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s)
lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 4381, OXF, LL, K,  (K000587248), BM, B (B 10 0184184), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon obtusum Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea/castanha; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais);
forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) sim;
pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 3157, B (B 10 0087000), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon palustre Salzm. ex Steud.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do
capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) acima da
porção mediana(s); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Paraíba, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Salzmann, s.n., P (P00745139), P (P00745141), P (P00745142), NY,  (NY00102647), K,  (K000292937), K, 
(K000292938), MO (MO202608), E, F, G, HAL, LE, MPU, Bahia, Typus
T.S. Santos & L.A.M. Silva, 3265, CEPEC,  (CEPEC00014265), HUEFS (HUEFS038841), Bahia
P.P. Silva, 1605, HUEFS (HUEFS053138), Pernambuco
S.M. Costa & D.S. Melo, 666, HUEFS (HUEFS172908), ASE, Sergipe
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon papillosum Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s) papiloso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; formato do capítulo(s)
cilíndrico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 21632, INPA, NY, Goiás
H.A. Weddell, 2135, NY,  (NY00102648), P (P00745143), BR, LE, Goiás, Typus
G. Pereira-Silva et al., 15311, CEN (CEN00077376), Tocantins
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon paraguayense Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea/
castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/ovoide(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais)
trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s)
das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.A. Weddell, 3054, BR, P (P00745129), NY,  (NY00102649), Mato Grosso, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon pilgeri Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme; formato do capítulo(s)
cilíndrico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) gibosa(s); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pilger, 239, B (B 10 0184183), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon pyatan E.C.O.Chagas & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato do
capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s)
das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s);
número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma das sépala(s)
lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es)
pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.C.O.Chagas, 13114, HUEFS, Bahia, Typus
J.G. Carvalho Sobrinho & A.J. Neto, 686, HUEFS,  (HUEFS0102849), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L., Giulietti, A.M. 2019. Four new species of Eriocaulon (Eriocaulaceae) from Bahia, Brazil. Kew
Bulletin 74(1/9): [1–12]. <https://doi.org/10.1007/s12225-019-9793-6>.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon regnellii Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma estreitamente triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s)/ovoide(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) ausente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, III-1740, US,  (US00088288), S (S-R-2061), NY,  (NY00102657), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B.Sm.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) cinérea; formato do capítulo(s)
cupuliforme(s)/hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
cilíndrico(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 5428, HBR (HBR0037229), US,  (US00088289), Santa Catarina, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon rosulatum Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
Paepalanthus rosulatus Mart. ex Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s); forma triangular(es); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon sellowianum Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon sellowianum, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon paranense Moldenke
Eriocaulon sellowianum  var.  minor Moldenke
Eriocaulon sellowianum  var.  paranense (Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.
Eriocaulon sellowianum  Kunth var.  sellowianum

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) redondo(s)/obtuso(s)/agudo(s); forma estreitamente triangular(es)/triangular(es);
indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-
involucral(ais) castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor:
padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do
antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) campanulado(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das
sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s)
navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 5737, B (B 10 0244385), K,  (K000587235), P (P00135275), BR, LE, Typus
Weddell, 1628, G, BR, P (P01724153), Minas Gerais
L. Riedel, 2301, R, M, LE, G, B, S (S17-5590), P (P00570191), P (P00570190), P (P00570189), K,  (K000587236), São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon setaceum L.
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon heteropeplon Silveira
heterotípico Eriocaulon lacustre Ruhland
heterotípico Eriocaulon melanocephalum  var.  longipes Griseb.
heterotípico Eriocaulon melanocephalum Kunth
heterotípico Eriocaulon usterianum P.Beauv.

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) setáceo(s); forma filiforme(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) preta; formato do capítulo(s)
hemisférico(s); indumento no receptáculo ausente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) creme; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma
das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 8088, US,  (US01932607), MG (MG013173), S (S17-5656), K,  (K000887128), Acre
N.A. Rosa et al., 4218, MG (MG099916), Amapá
F.C.P.S. Justiniano et al., 2, RON, Amazonas
A.S.F. Castro, 2198, EAC (EAC0045861), Ceará
D.R. Hunt & J.F. Ramos, 5909, NY, 00860446,  (NY00860446), UB (UB0013124), K,  (K000887133), Mato Grosso
A.M. Giulietti, 909, K, 78727,  (K000887138), Minas Gerais
M.J. Pires & N.T. Silva, 1672, MG (MG125572), K,  (K000887136), Pará
F.C.P.S. Justiniano et al., 13, RON,  (RON00007004), Rondônia
S.M. Costa & K.G. Cangani, 878, UEC, 154134,  (UEC007940), Roraima
G. Hatschbach, 38331, MBM (MBM040798), Goiás
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

M. A. Silva et al., 4146, IBGE, Tocantins
W.J. Burchell, 4208, K,  (K000887132), BR, São Paulo
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon silveirae Moldenke
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon longepedunculatum Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s) filamentoso(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato do capítulo(s)
cupuliforme(s)/hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das
sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
cilíndrico(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon singulare Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s); forma lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s).
Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) truncado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha; formato do capítulo(s)
globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es)
estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) cilíndrico(s); número de
estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das
sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Macedo, 2589, MO, NY, BM
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon spongiosifolium Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s)/agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) castanha;
formato do capítulo(s) cupuliforme(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
cilíndrico(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s)
porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Löfgren, 1197, R, 181723,  (R000181723), São Paulo, Typus
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Eriocaulon spruceanum Körn.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) acuminado(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea; formato
do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação
das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 2607, LE, GOET, BR, NY, 00102662,  (NY00102662), V, V0045725F,  (V0045725F), G, G00098870,
 (G00098870), G, G00098869,  (G00098869), K,  (K000587241), K,  (K000587240), GH,  (GH00104539), P

(P00741948), P (P00741947), E,  (E00319836), Typus
C.E. Calderón et al., 2631, US, 00102662,  (US01932646), K, 00102662,  (K000887067), K, 00102662,  (K000887066),
Amazonas
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Eriocaulon tenuifolium Klotzsch ex Körn.
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon atabapense Moldenke
heterotípico Eriocaulon brevifolium  var.  proliferum Moldenke
heterotípico Eriocaulon brevifolium Klotzsch ex Körn.
heterotípico Eriocaulon klotzschii  var.  proliferum (Moldenke) Moldenke
heterotípico Eriocaulon klotzschii Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) obtuso(s)/agudo(s)/acuminado(s); forma linear(es) lanceolada(s)/oblongo(s)
lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor
da bráctea-involucral(ais) estramínea/castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s)/globoso(s)/ovoide(s); indumento no
receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s); conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção
mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s) infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s)
preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s)
flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima)
Possíveis ocorrências
Norte (Acre, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.R. Schomburgk, 448, F, V0045728F,  (V0045728F), P (P01684485), P (P01684484), K,  (K000587234), Typus
W.A. Rodrigues, 669, INPA, 6796, ,  (INPA0006796), Roraima
C.A.C. Ferreira & J. Cardoso, 11842, INPA, Amapá
L. Coêlho, s.n., INPA, 52816, Rondônia
R.C. Forzza, 6683, HUEFS, RB, SPF, Amazonas
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Eriocaulon ulaei Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Eriocaulon ulaei, .

Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon itapevense Alff & Stützel
heterotípico Eriocaulon radiosum (Ruhland) A.L.R.Oliveira
Eriocaulon ulaei  var.  radiosum Ruhland
Eriocaulon ulaei  Ruhland var.  ulaei

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) cuculado(s)/agudo(s); forma lanceolada(s); indumento presente(s); tricoma(s)
filamentoso(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea;
formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) dímero/trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) somente na(s) porção basal(ais); forma do antóforo na(s) flor(es)
estaminada(s) cilíndrico(s); número de estame(s) 4/6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s)
somente na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 1315, LL, HBG, B (B 10 0106843), Santa Catarina, Typus

269

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Eriocaulon weddellianum A.L.R.Oliveira
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon sellowianum  var.  longifolium Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) curto(s). Folha: ápice(s) agudo(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s); tricoma(s)
ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) agudo(s)/acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) estramínea/
castanha; formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
infundibuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) oliva; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) somente
na(s) porção basal(ais); forma das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es)
pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das flor(es) pistilada(s) presente(s).

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
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Eriocaulon yba E.C.O.Chagas & Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: entrenó(s) longo(s). Folha: ápice(s) acuminado(s)/caudado(s); forma linear(es) lanceolada(s); indumento ausente(s);
tricoma(s) ausente(s). Inflorescência: forma do ápice(s) da espata(s) acuminado(s); cor da bráctea-involucral(ais) creme/
preta; formato do capítulo(s) hemisférico(s); indumento no receptáculo presente(s). Flor: padrão floral(ais) trímero(s);
conação das sépala(s) das flor(es) estaminada(s) acima da porção mediana(s); forma do antóforo na(s) flor(es) estaminada(s)
cupuliforme(s); número de estame(s) 6; cor da antera(s) preta; conação das sépala(s) das flor(es) pistilada(s) livre(s); forma
das sépala(s) lateral(ais) na(s) flor(es) pistilada(s) navicular(es); sépala(s) das flor(es) pistilada(s) alada(s) não; pétala(s) das
flor(es) pistilada(s) presente(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Chagas, E.C.O., 13153, HUEFS, Bahia, Typus
M.L. Guedes, 775, ALCB, 016028,  (ALCB016923), Bahia, Typus
L.S.S. Faria, s.n., ALCB, 016028 (ALCB018356), HUEFS, 8740,  (HUEFS0008740), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Chagas, E.C.O., Costa-Lima, J.L., Giulietti, A.M. 2019. Four new species of Eriocaulon (Eriocaulaceae) from Bahia, Brazil. Kew
Bulletin 74(1/9): [1–12]. <https://doi.org/10.1007/s12225-019-9793-6>.
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Leiothrix (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix, Leiothrix angustifolia, Leiothrix argentea, Leiothrix argyroderma,
Leiothrix arrecta, Leiothrix beckii, Leiothrix bracteosa, Leiothrix cipoensis, Leiothrix crassifolia, Leiothrix curvifolia, Leiothrix
distichoclada, Leiothrix echinocephala, Leiothrix flagellaris, Leiothrix flavescens, Leiothrix fluitans, Leiothrix fulgida, Leiothrix
glauca, Leiothrix gomesii, Leiothrix graminea, Leiothrix hirsuta, Leiothrix linearis, Leiothrix longipes, Leiothrix luxurians,
Leiothrix mucronata, Leiothrix pilulifera, Leiothrix plantago, Leiothrix prolifera, Leiothrix propinqua, Leiothrix raymondii,
Leiothrix restingensis, Leiothrix rufula, Leiothrix rupestris, Leiothrix schlechtendalii, Leiothrix sclerophylla, Leiothrix sinuosa,
Leiothrix spergula, Leiothrix spiralis, Leiothrix subulata, Leiothrix vivipara.

COMO CITAR

Giulietti, A.M. 2020. Leiothrix in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7541.

Tem como sinônimo
heterotípico Stephanophyllum Guill.

DESCRIÇÃO

Descrição do gênero Leiothrix

Plants terrestres, raramente aquáticas (L. fluitans).  Caule  do tipo rizoma, curto e ereto, de onde saem as folhas em roseta,
raramente aéreos ou subterrâneos mais alongados. Folhas curtas ou longas, lineares, aciculares, lanceoladas ou subuladas, com
arranjo espiralado em roseta basal ou arranjo dístico de forma flabeliforme ou não, geralmente pilosas. Espata em forma de
cilindro fechado, protegendo a base do escapo, com ápice oblíquo ou truncado. Escapo cilíndrico, ereto, flexuoso ou decumbente,
com 3-8 costelas evidentes ou sem costelas evidentes, piloso a glabro. Indumento das folhas, espatas e escapos variando de
glabro a piloso, e nesse caso, portando tricomas de três tipos: 1. Tricoma tector filamentoso (multicellular com poucas ou
muitas células, sendo a apical com ápice agudo ou obtuso); 2. Tricoma filamentosos glandular (multicellular com célula apical
arredondada); 3. Tricoma glandular 3-celular. Inflorescência em racemo capituliforme, geralmente referido como capítulo.
Capítulo radiado ou hemisférico, portando ou não pseudoviviparidade (proliferação geralmente de folhas que emerge do centro
do capítulo, e que podem ter a mesma forma e pilosodade das outras folhas da planta ou não, com o crescimento do escapo até
tocar no solo, ocorre o desnvolvimento de raízes e formação de uma nova planta). A pseudoviviparidade pode ser obrigatória,
ocorrendo em todos indivíduos de uma espécie, ou ser facultativa quando ocorre em alguns indivíduos de uma  população. Tem
dois tipos de pseudoviviparidade: 1. Produz um só ramete (ramo que sai do capítulo e produz nova planta); 2. Produz mais
de um ramete, quando a partir de um capítulo inicia-se o ramete que termina em outro capítulo e que produz novo ramete e
assim por diante.  O capítulo porta externamente as brácteas involucrais que estão distribuidas em 2-7 séries, com forma e
indumento variados; cada flor é sustentada por uma bráctea floral, com posição dorsal, com forma e indumento variados. Flores
díclinas, 3-meras, heteroclamídes, isotêmones, flores  estaminadas e pistiladas presentes no mesmo capítulo. Dependendo da
espécie, as flores dos dois tipos tem disposições diferentes no capítulo, podendo ocorrer misturadas no capítulo, ou as flores
estaminadas ocupam a porção externa do capítulo, seguidas por flores misturadas, ou as flores pistiladas ocupam a porção
externa do capítulo, seguidas por flores misturadas, ou as flores aparecem em séries alternadas; também, o número de flores por
capítulo vai depender das dimensões do capítulo de cada espécie, mas quando ocorre pseudoviviparidade há redução no número
de flores. A proporção do número de flores estaminadas em relação às pistiladas é mais ou menos fixa para cada espécie,
sendo que na maioria das espécies o número de flores estaminadas é maior que o de flores pistiladas, mas algumas espécies têm
número de flores estaminadas e pistiladas similar, ou em outras, o número de flores pistiladas e maior. Flores estaminadas são
pediceladas, actinomorfas ou zigomorfas; cálice com 3 sépalas, sendo nas flores actinomorfas uma sépala dorsal geralmente
similar em forma e dimensões com as duas sépalas laterais, e nas flores zigomorfas o cálice é formado por duas sépalas dorso-
laterais e uma sépala ventral, com formas distintas; as sépalas podem ser livres, unidas só na base, ou unidas por uma das
margens das sépalas dorso-laterais com a sépala ventral, ficando livres as margens entre as sépalas dorso-laterais; as sépalas
podem ser glabras ou pilosas, e os tricomas podem ocorree apenas na face dorsal ou raramente apenas na face ventral ou em
ambas as faces; antóforo pode estar presente ou não; corola gamopétala ou dialipétala; estames 3, filetes achatados, livres
das pétalas, anteras basifixas, 2-tecas, 4-esporangiadas, pistilódios 3; grãos de pólen espiropaerturados, com uma só espiral,
exina espinhosa. Flores pistiladas actinomorfas, raramente zigomorfas, pediceladas ou raramente sésseis; cálice com as sépalas
geralmente côncavas e simétricas, livres ou raramente unidas, pilosas ou glabras; antóforo ausente; corola dialipétala, pétalas
menores ou raramente do mesmo comprimento ou pouco maiores que as sépalas, planas, pilosas, ciliadas ou glabras; em poucas
espécies, ocorre um anel de tricomas tectores filamentosos originados do receptáculo, entre o cálice e a corola ou entre a corola
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e o gineceu; gineceu 3-carpelar, 3-locular, lóculos 1-ovulado, ovário encimado por uma coluna, geralmente triangular, formada
pela união dos 3 estiletes, sendo que os ramos nectaríferos e os ramos estigmáticos dos estiletes se liberam em alturas diferentes,
estigmas simples. Cápsula loculicida, geralmente produzindo 3 sementes. Sementes até 1 mm de comprimento, elípticas à ovais,
testa estriada ou raramente lisa.        
 

COMENTÁRIO

O gênero Leiothrix inclui atualmente 39 espécies, incluindo seis variedades, sendo que 42 táxons são endêmicos ao Brasil,
ocorrendo especialmente na Cadeia do Espinhaço nos estados de Minas Gerais e Bahia. Uma espécie se estende além do Brasil,
em outros países do norte da América do Sul, e uma espécie e uma variedade são encontradas apenas na Venezuela. No Brasil
ocorre especialmente nos campos rupestres de Minas Gerais e Bahia, nas montanhas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e nas
restingas da Paraíba até o Rio Grande do Sul. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu),
Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para espécies de Leiothrix
1.  Plantas aquáticas ou terrestres sem pseudoviviparidade (proliferação de folhas, e ou
     rametes a partir do capítulo), exceto esporadicamente em L. fluitans. Flores
     estaminadas com corola dialipétala ...................................... 2.
1.  Plantas terrestres, com ou sem pseudoviviparidade. Flores estaminadas com corola
     gamopétala ......................................................... 7.
 
2.  Plantas aquáticas, caule aéreo com 2#5 cm compr., folhas lineares, com uma nervura
     central. Ocorrência na Serra do Espinhaço (Grão Mogol, Serra do Cabral e Serra do
     Cipó). ...................................................... L. fluitans.
2.  Plantas terrestres, caule aéreo não evidente, folhas lanceoladas, com mais de três
     nervuras. Ocorrência nas serras de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo..... 3.
 
3.  Escapos com 50#70 cm compr.; capítulos com 15#18 mm larg.; brácteas involucrais
     em 4#5 séries, ca. 7 mm compr. Endêmica da parte sul da Serra do Espinhaço
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     ........................................................... L. gomesii.
3.  Escapos com 3#30 cm compr.; capítulos com 0,6#0,8 mm larg.; brácteas involucrais
     em 2#3 (4#5) séries, ca. 2 mm compr. ................................... 4.
 
4. Caule subterrâneo desenvolvido; folhas coriáceas 30#50 x 20#30 mm; escapos 5#11 
    cm compr.; bráctea floral glabra na face dorsal e pilosa na face ventral. Endêmica da
    Serra do Espinhaço (Serra do Cipó) ........................... L. sclerophylla.
4. Caule subterrâneo não evidente; folhas coriáceas a membranáceas, 28#75 x 0,8#4 mm;
    escapos 7#28 cm compr.; bráctea floral pilosa nas faces dorsal e ventral, ciliadas ou
    glabras. ............................................................ 5.
 
5. Folhas 28#50 x 0.8#1 mm; bráctea floral lanceolada, pilosa nas faces dorsal e
    ventral. Flores estaminadas com sépalas (ca. 1,8 mm) e pétalas mais ou menos de
    mesmo comprimento. Endêmica da Serra do Espinhaço (Serra do Cipó) ...........
    .......................................................... L. cipoensis.
5. Folhas 32#75 x 1,5#4 mm; bráctea floral oblonga a oblongo-lanceolada, glabra
    a ciliada. Flores estaminadas com sépalas (1,5#2,2 mm) menores que as pétalas
    (1,7#2,5 mm). Endêmicas da Serra do Itatiaia e serras próximas nos limites dos estados
    de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo  ............................... 6.
 
6. Escapos delicados, tortuosos, 4#5 costelas; folhas 32#70 x 2,5#4 mm; espatas
    1,0#1,8 cm, bem menores que as folhas; brácteas involucrais pilosas na face dorsal
    ............................................................. L. beckii.  
6. Escapos mais grossos, eretos, 6 costelas; folhas 40#75 x 1,5#2 mm; espatas
    4,5#7,0 cm, do mesmo tamanho ou maiores que as folhas; brácteas involucrais glabras
    ....................................................... L. argyroderma.
 
7. Plantas sem pseudoviviparidade. Folhas planas, lineares 4#10 x 0,2#0,3 mm,
    percorridas por 3 nervuras; escapos com 5 costelas. Ocorrem na Serra do Espinhaço
    (Grão Mogol, Serra do Cabral, Planalto de Diamantina) ..................... 8.
7. Plantas sem ou com pseudoviviparidade. Folhas planas lineares, lanceoladas ou
    subuladas, ou aciculares ou conduplicadas, sempre maiores que 15 mm compr.,
    percorridas por mais que 5 nervuras; escapos com 4-8 costelas ou sem costelas,
    raramente 5 costelas. Ocorrem na Serra do Espinhaço e em outras áreas do Nordeste,
    Sudeste e Sul ....................................................... 9.
 
 8. Folhas 4#10 mm compr.; escapos 20#40 cm alt., densamente pilosos, tricomas
     brancos, adpressos. Flores estaminadas com sépalas pilosas na face dorsal, cálice
     menor que a corola ........................................... L. argentea.
 8. Folhas 2,5#4,5 mm compr.; escapos 3#16 cm alt., pouco pilosos, tricomas brancos,
     nunca adpressos. Flores estaminadas com sépalas glabras, cálice maior que a corola .
     ...................................................... L. echinocephala.
 
  9. Plantas com pseudoviviparidade obrigatória, precoce, formando dois ou mais rametes.
      Folhas planas com mais de 7 nervuras, raro até 7 nervuras; escapos com 4, 5 ou 8
      costelas evidentes, raramente sem costela evidente; brácteas involucrais lanceoladas,
      ápices acuminados, pilosas na face dorsal apenas na região mediana. Ocorrência na
      Serra do Espinhaço e serras mais ao sul em Minas      Gerais ..................10.
  9. Plantas sem pseudoviviparidade ou quando presente formando apenas um ramete.
      Folhas planas, aciculares ou conduplicadas, com mais de 7 nervuras, raro até 7
      Nervuras; escapos com 3-8 costelas evidentes, raramente sem costela evidente;
      brácteas involucrais ovais, oblongo-ovais, espatuladas, ápices obtusos a
      arredondados, raramente lanceoladas a oval-lanceoladas com ápices agudos a
      acuminados, pilosas na face dorsal da região mediana até o ápice ou pilosas no dorso
      mas não no ápice ou glabras. Ocorrência na Serra do Espinhaço e em outras áreas de
      Minas Gerais e em outros estados ...................................... 17.
 
 10. Escapos muito pilosos, tricomas densamente arranjados, brancos, filamentosos,
       adpressos, raramente passando a glabrescente, com 4 ou 8 costelas; espatas laxas,
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       castanhas, maiores que as folhas ...................................... 11.
10. Escapos pilosos a glabrescentes, tricomas filamentosos, patentes a antrorsos,
      geralmente flexuosos, com 4, 5 ou sem costelas; espatas adpressas, geralmente
      menores que as folhas ...............................................12.
 
11. Plantas com escapos delicados 6#12 (-25) x 0,1 cm, com 8 costelas; folhas 8#25 x
      ca. 0,5 mm; brácteas involucrais com poucos tricomas na face dorsal, ciliadas. Flores
      pistiladas com pétalas com raros tricomas na face dorsal, ciliadas ..... L. luxurians.
11. Plantas com escapos robustos 14#50 x 0,2 cm, com 4 costelas; folhas 20#40 (-90) x
      0,7#1,5 mm; brácteas involucrais pilosas na face dorsal, raros tricomas na face
      ventral. Flores pistiladas com pétalas pilosas nas faces dorsal e ventral .. L. prolifera.
 
12. Folhas jovens e do brotamento (pseudoviviparidade) com face dorsal densamente
      pilosa, tricomas filamentosos, longos, brancos, face ventral glabra (var. flagellaris),
      ou com tricomas pouco densos, distribuídos nas duas faces da folha (var.
      pedunculosa); brácteas involucrais ciliadas, ou raramente com poucos tricomas na
      face dorsal. Flor estaminada com antóforo. ...................... L. flagellaris.
12. Folhas jovens e do brotamento (pseudoviviparidade) com face dorsal pouco
      pilosa, tricomas filamentosos, longos, esparsos, face ventral glabra ou com raros
      tricomas filamentosos, longos; brácteas involucrais especialmente nos capítulos
      jovens pilosas na face dorsal, tricomas longos (ca. 1 mm), com base espessada.
      Flor estaminada sem ou com antóforo. ................................. 13.
 
13. Folhas, espatas e escapos pilosos, tricomas filamentosos curtos ou longos, sempre
      associados com tricomas capitados curtos. Flor estaminada com ou sem antóforo;
      gineceu com estiletes unidos em coluna até a ½ ou # superior da coluna ...... 14.
13. Folhas, espatas e escapos pilosos, apenas tricomas filamentosos longos ou curtos, ou
      folhas e espatas apenas com tricomas filamentosos e escapos com tricomas
      filamentosos e capitados. Flor estaminada com ou sem antóforo; gineceu com estiletes
      unidos em coluna até o # superior da coluna.............................. 15.    
 
14. Folhas, espatas e escapos portando densos tricomas filamentosos curtos e capitados;
      brácteas involucrais em 3 séries. Flor estaminada com antóforo; gineceu com estiletes
      unidos em coluna como altura até o # superior da coluna ............. L. rupestris.
14. Folhas, espatas e escapos portando tricomas filamentosos longos (ca. 1 mm), patentes,
      com bases largas e poucos tricomas capitados; brácteas involucrais em 4-5 séries. Flor
      estaminada sem antóforo; gineceu com estiletes unidos em coluna com altura até a
      ½ da coluna ................................................. L. arrecta.
 
15. Folhas e espatas apenas com tricomas filamentosos longos e curtos, nunca capitados,
      escapos sem costelas evidentes, com tricomas filamentosos longos e curtos e
      capitados. Flor estaminada com antóforo   ...................... L. propinqua.
15. Folhas, espatas e escapos apenas com tricomas filamentosos longos ou curtos, nunca
      capitados; passando logo a glabrescentes; escapos com 4 costelas. Flor sem
      antóforo .......................................................... 16.
 
16. Rizoma curto. Folhas 6-20 x 0,3-0,5 mm; brácteas involucrais pouco pilosas na
      face dorsal. Flor estaminada com anteras paralelas; flor pistilada com sépalas livres
       ......................................................... L. vivipara.    
16. Rizoma desenvolvido, obcônico, ca. 10 x 10-12 mm. Folhas 12-22 x 1-1,5 mm;
       brácteas involucrais ciliadas. Flor estaminada com anteras sagitadas; flor pistilada
       com cálice gamossépalo, sépalas unidas até a ½ do cálice, lobos triangulares,
       raramente sépalas unidas só na base ou livres .................... L. spergula.
 
17. Plantas com pseudoviviparidade obrigatória, mas formando apenas um ramete.
      Brácteas involucrais elípticas ou lanceoladas, ápices agudos a acuminados, glabras
      ou pilosas na face dorsal da região mediana até o ápice. Ocorrência na Serra do
      Espinhaço, na Serra do Cipó e serras próximas .......................... 18.
17. Plantas sem pseudoviviparidade ou quando ocorre é esporadicamente, formando
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      apenas um ramete. Brácteas involucrais ovais, oblongo-ovais, espatuladas, ápices
      obtusos a arredondados, raramente lanceoladas a oval-lanceoladas com ápices agudos
      a acuminados, pilosas na face dorsal da região mediana até o ápice ou pilosas no dorso
      mas não no ápice. Ocorrência na Serra do Espinhaço e em outras áreas de Minas
      Gerais e outros estados ..............................................19.
 
18. Folhas lanceoladas, 2,4#5 mm larg.; escapos não sinuosos; brácteas involucrais em 3
      séries, as da série externa largo-elípticas de ápices acuminados e das internas elípticas
      de ápices agudos, brácteas involucrais, florais e sépalas das flores pistiladas glabras.
      ........................................................... L. spiralis.
18. Folhas lineares, 0,5#1 mm larg.; escapos sinuosos; brácteas involucrais em 5-6 séries,
      lanceoladas, ápices agudos, pilosas na face dorsal da região mediana até o ápice
      (tricomas filamentosos longos com 7-8 células). ..................... L. sinuosa.
  
19. Plantas sem pseudoviviparidade. Folhas sempre conduplicadas. Ocorrência na
     Chapada Diamantina (BA), ou com distribuição disjunta também nas restingas da
     Bahia............................................................. 20.  
19. Plantas sem pseudoviviparidade ou esporadicamente pode apresentar em algumas
      plantas em uma população. Folhas planas, raramente conduplicadas quando jovens.
      Ocorrência nas serras de Minas Gerais, raramente na Chapada Diamantina (BA) e
      outros estados ..................................................... 23.
 
20. Folhas lanceoladas, sem ou com arranjo flabeliforme, nesse caso quando jovens
      glaucas, pubescentes, ciliadas; brácteas involucrais em 4-5 ou 6-7 séries. Flor
      estaminada zigomorfa, sem antóforo; flor pistilada actinomorfa, sépalas carenadas
      pilosas nas faces dorsal e ventral, no # superior ou apenas da face dorsal e ciliadas
      ................................................................ 21.
20. Folhas lineares, sem arranjo flabeliforme, pilosas na face abaxial e abaxial ou apenas
      na face abaxial; brácteas involucrais em 2-3 ou 6 séries. Flor estaminada zigomorfa,
      com antóforo; flor pistilada actinomorfa, sépalas carenadas pilosas na face dorsal,
      ou quando pilosas na face ventral apenas na porção apical................... 22.
 
21. Folhas sem arranjo flabeliforme, lanceoladas 9-24 cm x 3-10 mm larg., hirsutas nas
      faces abaxial e adaxial, tricomas filamentosos e capitados juntos; brácteas involucrais
      em 4-5 séries. Flor pistilada com cálice com sépalas côncavas, pilosas na face dorsal
      e ciliadas .................................................... L. hirsuta.
21. Folhas com arranjo flabeliforme, quando jovens glaucas, pubescentes, quando
      adultas, castanhas, ciliadas; brácteas involucrais em 6-7 séries. Flor pistilada com
      cálice com sépalas carenadas, pilosas nas faces dorsal e ventral, no # superior
      ...................................................... L. distichoclada.
 
22. Folhas 6,5–7 mm larg., hirsuta na face abaxial, tricomas filamentosos curtos, ca. 0,1
      mm compr.; brácteas involucrais em 6 séries, as da série mais externa lanceolada e as
      da série mais interna elípticas.  Flor estaminada 2,5–3 mm compr.; flor pistilada ca. 4
      mm compr. ................................................ L. bracteosa.
22. Folhas 0,5–3 mm larg., pubescente na face abaxial, tricomas filamentosos longos,
      raramente também tricomas capitados; brácteas involucrais em 2-3 séries, todas
      ovais.  Flor estaminada 2,0 – 2,5 mm compr.; flor pistilada 2,0–2,7  mm compr.
      ..................................................... L. schlechtendalii.   
 
23. Folhas planas ou conduplicadas quando jovens, lanceoladas, 3–26 cm x 3 – 15 mm,
      folhas, espatas e escapos pilosos, com tricomas filamentosos e capitados; capítulos
      castanho-escuros 8–12 mm larg. Flores estaminadas e pistiladas com 4–5,4
      mm compr. Ocupa toda área de distribuição do gênero: Bolívia, Guiana, Peru,
      Venezuela e Brasil, onde ocorre em Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
      Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ..................... L. flavescens.      
23. Folhas planas, lanceoladas a lineares, ou aciculares 2–20 cm x 2–5 mm, folhas, espatas
      e escapos pilosos, com tricomas filamentosos e capitados ou apenas com tricomas
      filamentosos; capítulo creme, acinzentado ou castanho-claro, raramente castanho-
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      escuro, 2–7,5 mm larg. Flores estaminadas e pistiladas com 1,5–4 mm compr.
      Endêmicas do Brasil, ocorrendo na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
      Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. ............................. 24.
 
24. Folhas aciculares, em corte transversal com forma elíptica, 0,4 – 0,7 (1,2) mm larg.,
      5-7 nervuras, raramente planas subuladas ou lineares, mas nesses casos nunca mais
      de 1 mm de largura, na região mediana; brácteas involucrais ovais, oblongo-ovais,
      oval-lanceoladas ou oblongo-lanceoladas com ápices agudos, raramente lanceoladas
      com ápices agudos ou acuminados.  Flores pistiladas zigomorfas, cálice com sépalas
      livres ou unidas. Plantas da Serra do Espinhaço, especialmente entre Diamantina e
      Serra do Cipó  .................................................... 25.      
24. Folhas lanceoladas, raramente subuladas a lineares, em corte transversal com forma
      oblonga, mais de 11 nervuras raramente até 7 nervuras, 0,5–5 mm de largura, na
      região mediana; brácteas involucrais ovais, oblongo-ovais, ovais-lanceoladas,
      obovais, lanceoladas, elípticas ou elíptico-lanceoladas. Flores pistiladas actinomorfas
      ou zigomorfas, cálice com sépalas livres raramente unidas até a metade ....... 29.
 
25. Flores estaminadas com cálice gamossépalo. Brácteas involucrais lanceoladas ou
      pelos menos as mais externas lanceoladas, ápices agudos ou acuminados; folhas
      aciculares ou subuladas ............................................. 26.   
25. Flores estaminadas com cálice dialissépalo. Brácteas involucrais nunca lanceoladas,
      ápices agudos, sépalas livres ou unidas só na base; folhas aciculares ou lineares.. 27. 
 
26. Plantas 15-30 cm alt.; folhas aciculares (35) 50-70 x 0,7- 1,2 mm, pilosa nas faces
       adaxial e abaxial; brácteas involucrais em 4-6 séries, as mais externas lanceoladas
       e as mais internas oblongo- ou elíptico-lanceoladas, ápices agudos. Flores
      estaminadas com sépalas unidas até a ½ para o ápice ................ L. plantago.
26. Plantas 14-16 cm alt.; folhas subuladas 30-35 x 0,8-1 mm (região mediana), base ca.
      1,3 mm, face adaxial com tricomas longos, decíduos, face abaxial glabra; brácteas
      involucrais em 3 séries, lanceoladas, ápices acuminados. Flores estaminadas com
      sépalas unidas até # para o ápice .............................. L. graminea.     
   
27. Folhas lineares, membranáceas, 25-40 x 0,5-0,7 mm, ápice agudo, espata do mesmo
      tamanho ou menor que as folhas (25-30 mm); brácteas involucrais em 5-6 séries,
      oval-lanceoladas, ápices obtusos a agudos, muito pilosa na face dorsal, tricomas
      filamentosos longos .......................................... L. glauca.
27. Folhas aciculares, coriáceas, 7-30 (50) x ca. 0,4 mm, ápices agudos a mucronados,
      espatas maiores ou menores que as folhas; brácteas involucrais em 2-3 séries,
      oblongo-ovais a ovais, ápices agudos, pilosa na face dorsal, tricomas filamentosos
      curtos ........................................................... 28
 
28. Plantas geralmente maiores que 12 cm alt.; folhas 13-30 (50) mm, com tricomas
      filamentosos, brancos, saindo do rizoma muitos menores ou do mesmo comprimento
      das folhas, pilosas nas duas faces, tricomas apenas filamentosos e curtos ou também
      tricomas capitados, ápices agudos, espatas menores que as folhas (13-26 mm), ápices
      agudos, escapos com 6 ou sem costelas. ......................... L. curvifolia.
28. Plantas menores que 12 cm alt.; folhas 7-15 (25)  mm, tricomas filamentosos, brancos,
      saindo do rizoma muitos menores do que o comprimento das folhas, poucos tricomas
      nas duas faces, filamentosos curtos e capitados, passando a glabrescentes, ápices
      mucronados, espatas muito maiores que as folhas (7-27 mm), ápices acuminados,
      escapos com 7 costelas ...................................... L. mucronata.
 
29. Indivíduos em cada população geralmente com pseudoviviparidade, apenas com
      folhas. Capítulos com 3-4 séries de brácteas involucrais, ovais ou obovais, ápices
      arredondados a obtusos .............................................. 30.
29. Todos os indivíduos em cada população sem pseudoviviparidade. Capítulos com 2,
      2-3 ou 4 séries de brácteas involucrais, ovais, oval-elípticas, oblongo-ovais, elíptico-
      lanceoladas, lanceoladas ou obovais, ápices arredondados, obtusos ou agudos ... 31.
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30. Folhas lineares 40-50 x 0,5-1,5 mm; capítulos brancos a creme; escapos com 3
      costelas; brácteas involucrais ovais a obovais, glabras ou ciliadas com face dorsal
      pouco pilosa; brácteas florais espatuladas raramente obovais, glabras
      a ciliadas .................................................... L. fulgida.
30. Folhas lineares 50-90 x 1,5-2,5 mm; capítulos acinzentados; escapos com 7
      costelas; brácteas involucrais ovais, face dorsal muito pilosa, tricomas filamentosos
      longos; brácteas florais linear-lanceoladas, pilosas na face dorsal ....... L. longipes.
 
31.  Capítulos com 2 ou 4 séries de brácteas involucrais, ovais ou elíptico-
      lanceoladas, ápices obtusos ou agudos, pouco pilosas na face dorsal, ciliadas, brácteas
      florais espatulado-obovais ou espatulado-oblongas, ápices obtusos ............ 32.
31.  Capítulos com 2-3 séries de brácteas involucrais, ovais, oval-elípticas, oblongo-ovais,
       elíptico- lanceoladas, lanceoladas ou obovais, ápices arredondados, obtusos ou
       agudos .......................................................... 33.
 
32. Plantas 15 -28 cm alt., escapos delicados, pilosos, tricomas filamentosos e
      capitados; folhas linear-lanceoladas, membranáceas 150 -200 x 1-2 mm; brácteas
      involucrais em 4 séries, elíptico-lanceoladas, ápices agudos, brácteas florais
      espatulado-oblongas. Espécie endêmica da porção sul da Chapada Diamantina, Bahia,
      ocorrendo acima de 1.500 m de altura .......................... L. raymondii.
32. Plantas 6 -15 cm alt., escapos grossos, torcidos; folhas lanceoladas, 10-15 (30) x 2-3
      mm; brácteas involucrais em 2 séries, ovais, ápices obtusos, brácteas florais
      espatulado-obovais. Espécie endêmica das restingas do litoral da Bahia
       ....................................................... L. restingensis.
 
33. Folhas lanceoladas, (20) 25-50 mm larg., coriáceas a cartáceas; brácteas involucrais
      e florais com face dorsal pilosa ou glabra e com raros tricomas na face ventral .. 34.
33. Folhas lineares a lanceoladas, 0,5-19 (20) mm larg., membranáceas a cartáceas;
      brácteas involucrais e florais pilosas nas duas faces ou apenas na face dorsal   .. 35.
 
34. Plantas 15-28 cm alt.; folhas 5-8 cm compr., cartáceas; escapos com 6 costelas;
      brácteas involucrais obovais, pouco pilosa na face dorsal, ciliadas; bráctea floral
      espatulado-oboval, ápice obtuso, pouco pilosa na face dorsal. Flores estaminadas
      zigomorfas, duas sépalas dorso laterais carenadas e a ventral plana, pilosa na face
      dorsal e com raros tricomas na ventral. Plantas das restingas do Nordeste, da Paraíba
      até Sergipe ................................................ L. pilulifera.
34. Plantas 3-14 cm alt.; folhas 1,2-4 cm compr., coriáceas; escapo com 3 costelas;
      brácteas involucrais lanceoladas, glabras na face dorsal; bráctea floral lanceolada,
      ápice agudo, face dorsal glabra. Flores estaminadas actinomorfas, sépalas côncavas,
      glabras na face dorsal e com raros tricomas na ventral. Plantas da Serra do Espinhaço
      do planalto de Diamantina até a Serra do Cipó ................... L. crassifolia.
 
35. Brácteas involucrais elípticas ou lanceoladas, ápices obtusos ou acuminados,
      pilosas nas faces dorsal e ventral; brácteas florais oblongo-espatuladas ou
      lanceoladas, ápices obtusos ou acuminados, pilosas nas faces dorsal e ventral. Flores
      estaminadas e pistiladas actinomorfas, sépalas pilosas nas faces dorsal e com
      raros tricomas na face ventral. Plantas do campo rupestre da Serra do Espinhaço . 36.
35. Brácteas involucrais oblongo-ovais, ápices arredondados ou obtusos, mucronados ou
      não, glabras ou pouco pilosas ou com raros tricomas na face dorsal; brácteas florais
      espatuladas ou espatulado-obovais, ápices arredondados ou obtusos, mucronados ou
      não, glabras ou pouco pilosas na face dorsal e ciliadas; sépalas das flores estaminadas
      e pistiladas glabras ou pouco tricomas na face dorsal, ciliadas. Plantas endêmicas do
      campo rupestre da Chapada Diamantina ou com distribuição disjunta nas restingas do
      Espírito Santo até o Rio de Janeiro, e na Chapada Diamantina e porção sul da Serra
      do Espinhaço ...................................................... 37.
 
 
36. Brácteas involucrais elípticas, ápices obtusos; brácteas florais com ápices agudos,
      pilosas no # superior até o ápice. Flores estaminadas e pistiladas com sépalas pilosas
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      no # superior até o ápice; corola da flor estaminada tubulosa  ........... L. linearis.
36. Brácteas involucrais lanceoladas, ápices acuminados; brácteas florais com ápices
      acuminados, pilosas no # superior mas não no ápice. Flores estaminadas e pistiladas
      com sépalas pilosas no # superior mas não no ápice; corola da flor estaminada
      infundibuliforme ............................................ L. subulata.
 
37. Escapos com 3 costelas; capítulos com brácteas involucrais creme a castanho-
      douradas, com ápices arredondados, glabras ou pouco pilosa na face dorsal; brácteas
      florais espatuladas, ápices arredondados nunca mucronados, glabras ou com raros
      tricomas na face dorsal. Flores estaminadas e pistiladas com sépalas glabras, ciliadas
      ou com poucos tricomas na face dorsal. Plantas endêmicas do campo rupestre da
      Chapada Diamantina ...................................... L. angustifolia.
37. Escapos com 4-8 costelas; capítulos com brácteas involucrais castanho-escuras, com
      ápices obtusos, geralmente mucronados, pilosas na face dorsal, ciliadas; brácteas
      florais espatulado-obovais, ápices obtusos geralmente mucronados, pilosas na face
      dorsal, ciliadas. Flores estaminadas e pistiladas com sépalas pilosas na face dorsal,
      ciliadas. Plantas com distribuição disjunta nas restingas do Espírito Santo até o Rio
      de Janeiro, e na Chapada Diamantina e porção sul da Serra do Espinhaço
      ........................................................... L. rufula.
 
 
 

BIBLIOGRAFIA

Giulietti, A.M. (2020), An annotated synopsis of Leiotrhix (Eriocaulaceae) with additonal nomenclatural notes. Phytotaxa
477 (2): 102-150. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.477.2.1.
 
 

279

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix angustifolia (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus angustifolius Körn.
homotípico Dupatya angustifolia (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s) ausente(s);
bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es)
estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão
e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s)
a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s)
( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s)
superior(es) da coluna(s)/sem ramo(s) nectarífero(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 1412, NY, CEPEC, K, SPF
R.M. Harley, 19554, NY, CEPEC, SPF, K
A.M. Giulietti, 1902, NY, CEPEC, K, SPF
J. S. Blanchet, 3820, B (B 10 0244383), Bahia, Typus

280

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix argentea Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix hatschbachii Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm mais curta que 1.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número
mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/
pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s)
a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) )
presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) superior(es) da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 4660, R
A.M. Giulietti, CFCR 4660, SPF,  (K000887386)
Silveira, A., 533, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix argyroderma Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix argyroderma, .

Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix argyroderma  var.  brevipes Moldenke
heterotípico Leiothrix gounelleana Beauverd

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) glabra(s); bráctea(s)
involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4.
Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase
base/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 51, K, B
A.C. Brade, 20369, B, K
E. H. G. Ule, 3769, B (B 10 0106849), B (B 10 0106848), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix arrecta Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix arrecta, .

Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix arrecta  var.  senaeana Ruhland
heterotípico Leiothrix michaelii Silveira
heterotípico Leiothrix vivipara  var.  longipilosa Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
na(s) porção mediana(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-
involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria )
actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das
sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s);
estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 4453, SP, SPF
A.F.M. Glaziou, 17303, SP, SPF
A.B. Joly, CFSC 236, SP, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix beckii (Szyszy#.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix beckii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus beckii Szyszy#. ex Wawra
heterotípico Leiothrix beckii  var.  falcifolia Beauverd

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4/5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número
1 a(s) 2. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/
glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 181, RB
A.C. Brade, 20219, RB
E.H.G. Ule, 2194, RB
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix bracteosa (Herzog) Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia dística(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número
3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s)
até quase base; flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1
face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

V. Luetzelburg, 277, M,  (M0165217), Bahia, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix cipoensis Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria )
actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das
sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) superior(es) da
coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 5410, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix crassifolia (Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon crassifolium Bong.
homotípico Dupatya crassifolia (Bong.) Kuntze
homotípico Dupatya nubigena (Kunth) Kuntze
homotípico Paepalanthus crassifolius (Bong.) Körn.
heterotípico Eriocaulon nubigenum Steud.
heterotípico Leiothrix nubigena (Kunth) Ruhland
heterotípico Leiothrix obtusifolia Silveira
heterotípico Paepalanthus nubigena Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento primário(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/
entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4/5 - 12; bráctea(s)
involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo
vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s)
a(s) agudo(s)/acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) )
unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) )
ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do
estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., CFCR 3671, SPF
A.M. Giulietti, CFSC 4208, SPF
G. Hatschbach, 28777, SPF

BIBLIOGRAFIA

Plant Syst Evol.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix curvifolia (Bong.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix curvifolia, Leiothrix curvifolia var. curvifolia, Leiothrix curvifolia
var. lanuginosa.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon curvifolium Bong.
homotípico Dupatya curvifolia (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus curvifolius (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/pilosa(s) na(s) porção mediana(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s)
ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s);
flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s)
em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da
coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas com base portanto tricomas filamentosos muito menores que as folhas .... L. curvifolia var. curvifolia
1. Folhas com base portanto tricomas filamentosos muito maiores que as folhas ......L. curvifolia var. lanuginosa 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix curvifolia (Bong.) Ruhland var.
curvifolia
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon calocephalum Bong.
heterotípico Leiothrix curvifolia  var.  subglaucescens Ruhland

DESCRIÇÃO

Erva folhas 1,3-5 cm de compr., tricomas da base da folha filamentosos, brancos muito menores que a altura da folha escapos
10-17 cm compr., com 6  costelas evidentes,  tricomas filamentosos e capitados.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Garaldo Mendes Magalhães, 4334, NY,  (NY00860660), NY, Minas Gerais
A.M. Giulietti, CFSC 4006, SPF, Minas Gerais
A. Riedel, 1031, LE, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix curvifolia var. lanuginosa
(Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon lanuginosum Bong.

DESCRIÇÃO

Erva folhas 1,5-2 cm de compr., tricomas da base da folha filamentosos, brancos do mesmo tamanho ou maiores que a altura da
folha;  escapos 4,5-9 cm compr., com 5 costelas evidentes, tricomas filamentosos e capitados.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 181, K
Riedel, 1038, K
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix distichoclada Herzog
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix distichoclada, .

Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix distichoclada  var.  glandulosa Herzog

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia dística(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número mais
de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s)
na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) na(s) 2
face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 6750, SPF
Ganev, W., 1964, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix echinocephala Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus pulvinellus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento primário(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm mais curta que
1.0. Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais)
( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s)
ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es)
estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria )
actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das
pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão
no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 6339, SPF
H.S. Irwin, 27140, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flagellaris (Guill.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix flagellaris, Leiothrix flagellaris var. flagellaris, Leiothrix flagellaris
var. pedunculosa.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon flagellare Guill.
homotípico Dupatya flagellaris (Guill.) Kuntze
homotípico Paepalanthus flagellaris (Guill.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 1 vezes; bráctea-
involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s);
estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flagellaris (Guill.) Ruhland var.
flagellaris
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix heterophylla Silveira
heterotípico Leiothrix itacambirensis Silveira

DESCRIÇÃO

Erva com pseudoviviparidade obrigatória, folhas planas, lineares 1,5-7,5 cm compr., folhas do brotamento glaucas, face adaxial
glabra ou com raros tricomas filamentosos, longos, face abaxial vilosa, tricomas filamentosos, brancos; gineceu com com coluna
formada pela união do estiletes unidos até a metade da coluna. Ocorre apenas em Minas Gerais de Grão Mogol até a Serra do
Cipó. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 1758, SPF
Hensold, N., CFCR 3677, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flagellaris var. pedunculosa
(Ruhland) Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Leiothrix pedunculosa Ruhland
heterotípico Leiothrix dubia Silveira
heterotípico Leiothrix triangularis Silveira

DESCRIÇÃO

Erva com pseudoviviparidade obrigatória, folhas planas, lineares 1,5-5 cm compr., folhas do brotamento verdes, face adaxial e
abaxial pouco pilosa, tricomas filamentosos, longos; gineceu com com coluna formada pela união do estiletes unidos alé o um
terço superior coluna. Ocorre apenas em Minas Gerais de Grão Mogol até a Serra do Cipó, sendo mais frequente na região de
Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4275, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix flavescens, Leiothrix flavescens var. distichophylla, Leiothrix
flavescens var. flavescens, Leiothrix flavescens var. polystemma.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon flavescens Bong.
homotípico Dupatya flavescens (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus flavescens (Bong.) Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s)/dística(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) livre(s) até quase base/unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es)
pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das
pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) )
divisão no terço(s) médio da coluna(s)/divisão no terço(s) superior(es) da coluna(s); estigma(s) incluso(s)/exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu),
Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas planas, geralmente menores que as espatas, espata com ápice truncado ......... L. flavescens var. flavescens
1. Folhas juvens disticas, geralmente maiores que as espatas, espata com ápice oblíquo ....  L. flavescens var. distichophylla 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var.
flavescens
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon falcatum Mart. ex Körn.
heterotípico Leiothrix affinis Silveira
heterotípico Leiothrix edwallii Silveira
heterotípico Leiothrix flavescens  var.  chimantensis Moldenke
heterotípico Leiothrix flavescens  var.  glabra Silveira
heterotípico Leiothrix flavescens  var.  parvifolia Moldenke
heterotípico Leiothrix mucronata  var.  glabra Moldenke
heterotípico Leiothrix tenuifolia Silveira
heterotípico Leiothrix umbratilis Moldenke
heterotípico Paepalanthus eriocephalus Klotzsch
heterotípico Paepalanthus fraternus  var.  marahuacensis Moldenke
heterotípico Paepalanthus meseticola Moldenke & Steyerm.

DESCRIÇÃO

Folhas 2-26 cm compr., planas, ápices obtusos; espata com ápice truncado, escapos cilíndricos;  brácteas involucrais e sépalas das
flores estaminadas e pistiladas pilosas na face dorsal.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Andrade, M.J., 434, HUEFS
Pickel, B.J., 5190, HUEFS
A.M. Giulietti, CFSC 4617, HUEFS
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flavescens var. distichophylla
(Silveira) Giul. & Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Leiothrix distichophylla Silveira
heterotípico Leiothrix hirsuta  var.  obtusa Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas 12-36 cm compr., conduplicadas quando jovens , lanceoladas, ápices obtusos; espata com ápice truncado, escapos
cilíndricos;  brácteas involucrais oblongo-ovais, agudas, pilosas na face dorsal ; sépalas das flores estaminadas e pistiladas pilosas
na face dorsal. 
Esse táxon se distingue de L. flavescens var. flavescens especialmente pelas folhas conduplicadas e maiores, lanceoladas . É
restrito ao estado de Minas Gerais. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4287, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix flavescens var. polystemma
(Silveira) Giul. & Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Leiothrix polystemma Silveira
heterotípico Leiothrix polystemma  var.  robusta Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas 12-26 cm compr., planas, lanceoladas, ápices agudos; espata com ápice agudo, escapos cilíndricos;  brácteas involucrais
lanceoladas, agudas, ciliadas a glabras; sépalas das flores estaminadas e pistiladas ciliadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 637, R, Minas Gerais, Typus
Michaeli, J., s.n., R, Paraná
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix fluitans (Mart.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus fluitans Mart. ex Körn.
homotípico Dupatya fluitans (Mart. ex Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento primário(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm mais curta que
1.0/entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12;
bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) glabra(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s)/
agudo(s); pseudo vivípara(s) às vezes 1 vezes; bráctea-involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) )
obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) )
livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s)
( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) )
presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do
estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., CFCR 4238, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix fulgida Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix fulgida, Leiothrix fulgida var. fulgida, Leiothrix fulgida var. milho-
verdensis.

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus prolifer  var.  parvus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) glabra(s)/
ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s) às vezes 1 vezes; bráctea-
involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s)
ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da
coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para variedades
1. Brácteas involucrais obovais e glabras, brácteas florais e sépalas das flores estaminadas glabras ...........................................
Leiothrix fulgida var. fulgida
1. Brácteas involucrais elípticas, pouco pilosas na face dorsal e ciliadas, brácteas florais e sépalas das flores estaminadas pouco
pilosas na face dorsal .. Leiothrix fulgida var. milho-verdensis
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix fulgida Ruhland var. fulgida
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix glandulifera Silveira
heterotípico Leiothrix trifida Silveira

DESCRIÇÃO

As plantas de Leiothrix fulgida var fulgida tem as partes vegetativas muito semelhantes com as de L. fulgida var. milho-verdensis,
incluisve com mesma organização anatômica do escapo e das folhas e pilosidade. As diferenças entre elas está na forma e
pilosidade das brácteas involucrais e pilosidade das brácteas florais e sépalas.  L. fulgida var. fulgida tem as brácteas involucrais
obovais e glabras e as brácteas florais e sépalas das flores estaminadas glabras. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 929, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix fulgida var. milho-verdensis
(Silveira) Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Leiothrix milho-verdensis Silveira

DESCRIÇÃO

As plantas de Leiothrix fulgida var milho-verdensis tem as partes vegetativas muito semelhantes com as de L. fulgida var.
fulgida, inclusive com mesma organização anatômica do escapo e das folhas e pilosidade. As diferenças entre elas está na forma
e pilosidade das brácteas involucrais e pilosidade das brácteas florais e sépalas.  L. fulgida var. milho-verdensis tem as brácteas
involucrais elípticas pouco pilosas na face dorsal e ciliadas, as brácteas florais ciliadas e as sépalas das flores estaminadas pouco
pilosas na face dorsal.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 754, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix glauca Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s)/agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) desconhecida(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
desconhecido(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) desconhecido(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) desconhecido(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) desconhecido(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) desconhecido(s); estigma(s) desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva até 20 cm alt., folhas lineares 3-4,0 cm compr., pouco pilosas, tricomas curtos logo glabrescente; espata 2,5-3 cm compr.,
ápice agudo; escapo com 6 costelas; brácteas involucrais em 5-6 séries, oval-lanceoladas, pilosas na face dorsal, tricomas longos,
apíces obtusos a agudos; brácteas florais lanceoladas, ápices agudos; flores estaminadas na parte externa do capítulo, zigomorfas,
sépalas unidas, sendo as duas dorso-laterais unidas por uma das margens com a ventral e livres entre si; corola gamopétala
(pétalas unidas). Flor pistiladas não presentes. A espécie é só conhecida do material-tipo formado por plantas jovens e capítulos
apenas com flores estaminadas. 

COMENTÁRIO

Só encontradas no material tipo as flores estaminadas e jovens.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 837, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix gomesii Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix hirsuta  var.  magalhaesii Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento secundário. Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e
10. Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais)
( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s)
ausente(s); bráctea-involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es)
estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es)
pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s)
ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da
coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 526, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix graminea (Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon gramineum Bong.
homotípico Dupatya graminea (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus gramineus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento primário(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10.
Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento )
1 face(s)/pilosa(s) no ápice(s)/pilosa(s) na(s) porção mediana(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo
vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es)
estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão
e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de
tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s);
estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1039, B
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix hirsuta, Leiothrix hirsuta var. blanchetiana, Leiothrix hirsuta var.
hirsuta.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon hirsutum Wikstr.
homotípico Paepalanthus hirsutus (Wikstr.) Kunth
heterotípico Eriocaulon separatum Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia dística(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s)/truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s)
ausente(s); bráctea-involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es)
estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/unida(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria )
zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s)
( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) )
ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do
estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s)/sem ramo(s) nectarífero(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores pistiladas com gineceu portando na coluna de estiletes os ramos nectaríferos e os ramos estigmáticos ....... Leiothrix
hirsuta var. hirsuta
1. Flores pistiladas com gineceu portando na colina de estiletes apenas os ramos estigmáticos ..................... Leiothrix hirsuta var
blanchetiana 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix hirsuta var. blanchetiana (Körn.)
Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus blanchetianus Körn.
homotípico Dupatya blanchetiana (Körn.) Kuntze
heterotípico Leiothrix pilulifera  var.  harleyi Moldenke

DESCRIÇÃO

A variedade tem as plantas com partes vegetativas com dimensões e indumento similares com L. hirsuta var. hirsuta. Porém, a flor
estaminada é decisiva para a bom identificação, pois no gineceu tem apenas os ramos estigmáticos do estilete. 

COMENTÁRIO

Eu considero a variedade como nome aceito e não sinônimo de L. hirsuta.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19328, NY, K, CEPEC

308

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland var.
hirsuta
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix hirsuta  var.  tonsilis Moldenke

DESCRIÇÃO

As plantas de Leiothrix hirsuta var. hirsuta são similares nas partes vegetativas incluindo dimensões e indumento com as plantas
de L. hirsuta var blanchetiana. Porém as flores pistiladas tem gineceu distinto com L. hirsuta var hirsuta apresentando os estiletes
portando os ramos estigmáticos e nectaríferos.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiroz, 1857, k:, RB
D. Sucre, 5261, RB, k:
R.M. Harley, 17974, RB, k:
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix linearis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1
a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase
base/pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 786, R
Silveira, A., 554, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix longipes Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix dubia  var.  villosa Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 3
a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s)
1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Guilietti, A.M., CFCR 4657, K, SPF
Michaeli, J. in herb. Silveira, 228, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix luxurians (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus luxurians Körn.
homotípico Dupatya luxurians (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) ciliada(s); bráctea(s)
involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor:
bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s)
na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) na(s) 2
face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 1825, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix mucronata (Bong.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix mucronata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon mucronatum Bong.
homotípico Dupatya mucronata (Bong.) Kuntze
homotípico Leiothrix curvifolia  var.  mucronata (Bong.) Ruhland
homotípico Paepalanthus mucronatus (Bong.) Kunth
heterotípico Leiothrix curvifolia  var.  setacea Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1
a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até
quase base/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 4903, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix pilulifera (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix pilulifera, .

Tem como sinônimo
heterotípico Dupatya pilulifera (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus pilulifer Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s)
ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da
coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 1043, SPF
L. Krieger, 18642, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix plantago (Mart. ex Körn.) Giul.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya plantago (Mart. ex Körn.) Kuntze
homotípico Leiothrix curvifolia  var.  plantago (Mart.) Ruhland
homotípico Paepalanthus plantago Mart. ex Körn.
heterotípico Leiothrix barreirensis Silveira
heterotípico Leiothrix curvifolia  var.  glabrescens Ruhland
heterotípico Leiothrix curvifolia  var.  prolifica Ruhland
heterotípico Leiothrix trichopus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 2 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) às vezes 1 vezes; bráctea-involucral(ais) número
mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/
pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1
face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 4033, SPF, Minas Gerais
A.C. Hatschbach, 30178, MBM, Minas Gerais
C.F.P. Martius, s.n., M (0165221), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix prolifera (Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon proliferum Bong.
homotípico Dupatya prolifera (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus prolifer (Bong.) Körn.
heterotípico Leiothrix flexuosa Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 2 face(s)/pilosa(s) na(s)
porção mediana(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-involucral(ais)
número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até
quase base; flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) na(s) 2
face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4678, K
Riedel, 287, K

316

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix propinqua (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya propinqua (Körn.) Kuntze
homotípico Paepalanthus propinquus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) na(s)
porção mediana(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-involucral(ais)
número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s);
flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até
quase base/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) )
pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e
ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) superior(es) da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., CFCR 3930, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix raymondii Giul. & D.M.Silva
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 3
a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s)
1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) superior(es) da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 2102, HUEFS (HUEFS064958), Bahia, Typus
Ganev, W., 1690, HUEFS (HUEFS012955), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Giulietti, A.M. (no prelo), A synopsis and nomenclatural notes on the genus Leiothrix (Eriocaulaceae). Phytotaxa.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix restingensis (Moldenke) Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus restingensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s)
no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s) ausente(s);
bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento
da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s)
ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da
coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Belém, R.P., 3181, US, SPF, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix rufula (A.St.-Hil.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix rufula, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon rufulum A.St.-Hil.
basiônimo Leiothrix rufula  (A.St.-Hil.) Ruhland var.  rufula
homotípico Dupatya rufula (A.St.-Hil.) Kuntze
homotípico Paepalanthus rufulus (A.St.-Hil.) Kunth
heterotípico Eriocaulon trinianum Mart.
heterotípico Leiothrix dielsii  Ruhland var.  dielsii
heterotípico Leiothrix dielsii  var.  vilavelhensis Moldenke
heterotípico Leiothrix dielsii Ruhland
heterotípico Leiothrix fluminensis  var.  puberula Moldenke
heterotípico Leiothrix fluminensis Ruhland
heterotípico Leiothrix mendesii Moldenke
heterotípico Leiothrix rufula  var.  brevipes Moldenke
heterotípico Leiothrix rufula  var.  elatior (Körn.) Moldenke
heterotípico Paepalanthus dielsii (Ruhland) J.F.Macbr.
heterotípico Paepalanthus rufulus  var.  elatior Körn.
heterotípico Paepalanthus trinianus (Mart.) Walp.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) truncado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) arredondado(s) a(s) obtuso(s); pseudo vivípara(s)
ausente(s); bráctea-involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s);
flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria )
zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das
pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s);
flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) )
divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Araújo, 5239, GUA, Rio de Janeiro
A.M. Giulietti, CFCR 1540, SPF, Bahia
A. Sainte-Hilaire, s.n., B, 100247887, K,  (K000640150), MO (MO2256671), NY,  (NY00501270), Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix rupestris Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s)/denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento )
1 face(s)/pilosa(s) no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-
involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria )
actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das
sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da
sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s)
( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s)
incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 1877, SPF
A.M. Giulietti, CFCR 2531, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix schlechtendalii (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus schlechtendalii Körn.
homotípico Dupatya schlechtendalii (Körn.) Kuntze
heterotípico Leiothrix tinguensis Herzog
heterotípico Syngonanthus comosus  var.  harleyi Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia dística(s); comprimento cm entre 3.1 e 10. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s)/denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-involucral(ais)
número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria )
zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das
sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da
sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s)
ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/
anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da
coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 1379, SPF
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Leiothrix sclerophylla Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) alongado(s) com crescimento secundário. Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 3.1 e 10.
Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s)/denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais)
( indumento ) 1 face(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número mais de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) livre(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) livre(s) até quase base; flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento
da sépala(s) ) pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) na(s) 2 face(s); flor(es)
pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s)
incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 317, R, Typus
A.M. Giulietti, CFCR 4130, SPF
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Leiothrix sinuosa Giul.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/pilosa(s) no
ápice(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s); pseudo vivípara(s) 1 vezes; bráctea-involucral(ais) número mais
de 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) obtuso(s) a(s) agudo(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) zigomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1
face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s) exserto(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 4913, SP, SPF
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Leiothrix spergula Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s)/alongado(s) com crescimento primário(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm
entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s) ( ápice(s) ) agudo(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais)
( indumento ) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-
involucral(ais) número 3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria )
zigomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das
sépala(s) ) unida(s)/glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento
da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es)
pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) presente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s)
entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) médio da coluna(s); estigma(s)
incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 67, SPF
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Leiothrix spiralis (Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon spirale Bong.
basiônimo Paepalanthus spiralis (Bong.) Körn.
homotípico Dupatya spiralis (Bong.) Kuntze
heterotípico Leiothrix cuscutoides Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) glabra(s);
bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) agudo(s)/acuminado(s); pseudo vivípara(s) 1 vezes; bráctea-involucral(ais) número
3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es)
estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1
face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 4919, SP, SPF
Riedel, 1069, SP, SPF

327

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Leiothrix subulata Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0/entre 3.1 e 10. Inflorescência:
espata(s) ( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 5 - 12; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 2 face(s)/
pilosa(s) no ápice(s)/ciliada(s); bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) ausente(s); bráctea-
involucral(ais) número 1 a(s) 2/3 a(s) 4. Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s)
( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento
das sépala(s) ) unida(s)/pilosa(s) 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da
sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s)
( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e ovário(s) ) ausente(s); gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço inferior da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., CFSC 3946, SPF
Silveira, A., 538, R, Typus
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Leiothrix vivipara (Bong.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leiothrix vivipara, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon viviparum Bong.
homotípico Dupatya vivipara (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus viviparus (Bong.) Mart. ex Körn.
heterotípico Leiothrix michaelii  var.  longipilosa Moldenke
heterotípico Leiothrix vivipara  var.  angusta Ruhland
heterotípico Leiothrix vivipara  var.  longipila Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) curto(s) e ereto(s). Folha: filotaxia alterna(s); comprimento cm entre 1.1 e 3.0. Inflorescência: espata(s)
( ápice(s) ) denteado(s); escapo ( número de costela(s) ) 0 - 4; bráctea(s) involucral(ais) ( indumento ) 1 face(s)/ciliada(s);
bráctea(s) involucral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); pseudo vivípara(s) 2 - 5 vezes; bráctea-involucral(ais) número mais de 4.
Flor: bráctea(s) floral(ais) ( ápice(s) ) acuminado(s); flor(es) estaminada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) estaminada(s)
( fusão das pétala(s) ) unida(s); flor(es) estaminada(s) ( fusão e indumento das sépala(s) ) livre(s) até quase base/pilosa(s) 1
face(s); flor(es) pistilada(s) ( simetria ) actinomorfa(s); flor(es) pistilada(s) ( indumento da sépala(s) ) pilosa(s) em 1 face(s);
flor(es) pistilada(s) ( indumento das pétala(s) ) glabra(s) a(s) ciliada(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre
pétala(s) e sépala(s) ) ausente(s); flor(es) pistilada(s) ( anel/anéis de tricoma(s) entre pétala(s) e ovário(s) ) presente(s);
gineceu ( ramo(s) do estilete(s) ) divisão no terço(s) superior(es) da coluna(s); estigma(s) incluso(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.B. Joly, CFSC 2128, SPF
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Paepalanthus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus, Paepalanthus acantholimon, Paepalanthus acanthophyllus,
Paepalanthus accrescens, Paepalanthus aculeatus, Paepalanthus acuminatus, Paepalanthus acutipilus, Paepalanthus aequalis,
Paepalanthus aereus, Paepalanthus albiceps, Paepalanthus albidus, Paepalanthus albotomentosus, Paepalanthus albovaginatus,
Paepalanthus albovillosus, Paepalanthus aleurophyllus, Paepalanthus almasensis, Paepalanthus altamirensis, Paepalanthus
amoenus, Paepalanthus amphibius, Paepalanthus anamariae, Paepalanthus arcuatus, Paepalanthus aretioides, Paepalanthus
argenteus, Paepalanthus argillicola, Paepalanthus argyrolinon, Paepalanthus argyropus, Paepalanthus argyrotrychus,
Paepalanthus ascendens, Paepalanthus ater, Paepalanthus atratus, Paepalanthus atrovaginatus, Paepalanthus augustus,
Paepalanthus aureus, Paepalanthus balansae, Paepalanthus baraunensis, Paepalanthus barbulatus, Paepalanthus batatalensis,
Paepalanthus bellus, Paepalanthus benedictii, Paepalanthus bifidus, Paepalanthus blepharophorus, Paepalanthus bombacinus,
Paepalanthus bongardii, Paepalanthus bonsai, Paepalanthus brachyphyllus, Paepalanthus brevicaulis, Paepalanthus brevis,
Paepalanthus bromelioides, Paepalanthus brunnescens, Paepalanthus bryoides, Paepalanthus cachambuensis, Paepalanthus
cacuminis, Paepalanthus caespititius, Paepalanthus caldensis, Paepalanthus callocephalus, Paepalanthus calvescens,
Paepalanthus calvoides, Paepalanthus calvulus, Paepalanthus calvus, Paepalanthus campanulatus, Paepalanthus camptophyllus,
Paepalanthus canastrensis, Paepalanthus candidus, Paepalanthus canescens, Paepalanthus capanemae, Paepalanthus
caparoensis, Paepalanthus capillaris, Paepalanthus capillatus, Paepalanthus capillifolius, Paepalanthus capitatus, Paepalanthus
capito, Paepalanthus capixaba, Paepalanthus carvalhoi, Paepalanthus cassiae, Paepalanthus catharinae, Paepalanthus
cephalotrichus, Paepalanthus chaseae, Paepalanthus chiquitensis, Paepalanthus chloroblepharus, Paepalanthus chlorocephalus,
Paepalanthus chloronema, Paepalanthus chlorophyllus, Paepalanthus chloropus, Paepalanthus chrysolepis, Paepalanthus
chrysophorus, Paepalanthus ciliolatus, Paepalanthus cinereus, Paepalanthus clausenii, Paepalanthus coloides, Paepalanthus
comans, Paepalanthus comosus, Paepalanthus complanatus, Paepalanthus conduplicatus, Paepalanthus conjunctus,
Paepalanthus contasensis, Paepalanthus cordatus, Paepalanthus coronarius, Paepalanthus corymbosus, Paepalanthus
crateriformis, Paepalanthus crinitus, Paepalanthus cryocephalus, Paepalanthus cururensis, Paepalanthus cuspidatus,
Paepalanthus damazioi, Paepalanthus dasynema, Paepalanthus decorus, Paepalanthus decumbens, Paepalanthus decussus,
Paepalanthus dendroides, Paepalanthus desperado, Paepalanthus diamantinensis, Paepalanthus dianthoides, Paepalanthus
dichromolepis, Paepalanthus digitiformis, Paepalanthus diplobetor, Paepalanthus distichophyllus, Paepalanthus diversifolius,
Paepalanthus dupatya, Paepalanthus echinoides, Paepalanthus elatissimus, Paepalanthus elatus, Paepalanthus elongatulus,
Paepalanthus elongatus, Paepalanthus erectifolius, Paepalanthus erigeron, Paepalanthus eriocauloides, Paepalanthus
eriophaeus, Paepalanthus exiguus, Paepalanthus extremensis, Paepalanthus fabianeae, Paepalanthus fallax, Paepalanthus
farinaceus, Paepalanthus fasciculatus, Paepalanthus fasciculifer, Paepalanthus fasciculoides, Paepalanthus fastigiatus,
Paepalanthus flaccidus, Paepalanthus flaviceps, Paepalanthus flavorutilus, Paepalanthus flexuosus, Paepalanthus freyreissii,
Paepalanthus fuscoater, Paepalanthus gardnerianus, Paepalanthus garimpensis, Paepalanthus glabrifolius, Paepalanthus
glaucescens, Paepalanthus glaucophyllus, Paepalanthus glaucopodus, Paepalanthus glaziovii, Paepalanthus gleasonii,
Paepalanthus globosus, Paepalanthus globulifer, Paepalanthus gomesii, Paepalanthus grao-mogolensis, Paepalanthus
guaraiensis, Paepalanthus gyrotrichus, Paepalanthus harleyi, Paepalanthus harmsii, Paepalanthus henriquei, Paepalanthus
hirtellus, Paepalanthus homomallus, Paepalanthus hydra, Paepalanthus hymenolepis, Paepalanthus implicatus, Paepalanthus
inopinatus, Paepalanthus itacambirensis, Paepalanthus itambeensis, Paepalanthus itatiaiensis, Paepalanthus jordanensis,
Paepalanthus kleinii, Paepalanthus klotzschianus, Paepalanthus koernickei, Paepalanthus lamarckii, Paepalanthus lanatus,
Paepalanthus langsdorffii, Paepalanthus latifolius, Paepalanthus latipes, Paepalanthus laxifolius, Paepalanthus leiothricoides,
Paepalanthus leiseringii, Paepalanthus lepidus, Paepalanthus leucoblepharus, Paepalanthus leucocephalus, Paepalanthus
linearifolius, Paepalanthus linearis, Paepalanthus lingulatus, Paepalanthus lombensis, Paepalanthus longibracteatus,
Paepalanthus longicaulis, Paepalanthus longiciliatus, Paepalanthus lundii, Paepalanthus luteolus, Paepalanthus lutzelburgii,
Paepalanthus lychnophorellus, Paepalanthus lycopodioides, Paepalanthus macaheensis, Paepalanthus macer, Paepalanthus
macrocaulon, Paepalanthus macrocephalus, Paepalanthus macropodus, Paepalanthus maculatus, Paepalanthus magalhaesii,
Paepalanthus magistrae, Paepalanthus major, Paepalanthus manicatus, Paepalanthus melaleucus, Paepalanthus melanolepis,
Paepalanthus melanthus, Paepalanthus mendoncianus, Paepalanthus mexiae, Paepalanthus michaelii, Paepalanthus
microcaulon, Paepalanthus microphorus, Paepalanthus microphyllus, Paepalanthus milhoverdensis, Paepalanthus minasensis,
Paepalanthus minimus, Paepalanthus minutulus, Paepalanthus miser, Paepalanthus modestus, Paepalanthus moedensis,
Paepalanthus mollis, Paepalanthus montanus, Paepalanthus multicapitatus, Paepalanthus multistellaris, Paepalanthus
myocephalus, Paepalanthus nanus, Paepalanthus neglectus, Paepalanthus neopulvinatus, Paepalanthus niger, Paepalanthus
nigrescens, Paepalanthus nigricans, Paepalanthus nigricaulis, Paepalanthus nigriflorus, Paepalanthus obconicus,
Paepalanthus oblongifolius, Paepalanthus obtusifolius, Paepalanthus ocreatus, Paepalanthus oerstedianus, Paepalanthus
orthogonalis, Paepalanthus ovatus, Paepalanthus oxyphyllus, Paepalanthus oyapockensis, Paepalanthus pallidus, Paepalanthus
parallelinervius, Paepalanthus parviflorus, Paepalanthus parvifolius, Paepalanthus parvus, Paepalanthus paulensis,
Paepalanthus paulinus, Paepalanthus pedunculatus, Paepalanthus perpusillus, Paepalanthus piresii, Paepalanthus plagiostigma,
Paepalanthus planifolius, Paepalanthus plantagineus, Paepalanthus platycaulis, Paepalanthus plumosus, Paepalanthus
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polycladus, Paepalanthus polygonus, Paepalanthus polytrichoides, Paepalanthus praedensatus, Paepalanthus praemorsus,
Paepalanthus prostratus, Paepalanthus pruinosus, Paepalanthus pseudoelongatus, Paepalanthus pseudotortilis, Paepalanthus
pubescens, Paepalanthus pulchellus, Paepalanthus pullus, Paepalanthus pulvinatus, Paepalanthus rectifolius, Paepalanthus
reflexus, Paepalanthus refractifolius, Paepalanthus regalis, Paepalanthus regelianus, Paepalanthus revolutus, Paepalanthus
rhizocephalus, Paepalanthus riedelianus, Paepalanthus rigidifolius, Paepalanthus rigidulus, Paepalanthus rufescens,
Paepalanthus ruficeps, Paepalanthus rufoalbus, Paepalanthus rupestris, Paepalanthus saxatilis, Paepalanthus scandens,
Paepalanthus scholiophyllus, Paepalanthus schuechianus, Paepalanthus scirpeus, Paepalanthus scleranthus, Paepalanthus
sedoides, Paepalanthus senaeanus, Paepalanthus septentrionalis, Paepalanthus sericeus, Paepalanthus sericiscapus,
Paepalanthus serpens, Paepalanthus serrinhensis, Paepalanthus sessiliflorus, Paepalanthus sicaefolius, Paepalanthus silveirae,
Paepalanthus singularius, Paepalanthus spathulatus, Paepalanthus speleicolus, Paepalanthus sphaerocephalus, Paepalanthus
sphaeroides, Paepalanthus sphaerulifer, Paepalanthus spirophorus, Paepalanthus spixianus, Paepalanthus stannardii,
Paepalanthus stellatus, Paepalanthus stenolepis, Paepalanthus stephanophorus, Paepalanthus striatus, Paepalanthus strictus,
Paepalanthus stuetzelii, Paepalanthus subfalcatus, Paepalanthus subtilis, Paepalanthus succisus, Paepalanthus suffruticans,
Paepalanthus sulcatus, Paepalanthus superbus, Paepalanthus supinus, Paepalanthus tenuicaulis, Paepalanthus tessmannii,
Paepalanthus thomasianus, Paepalanthus tortilis, Paepalanthus tricholepis, Paepalanthus trichopetalus, Paepalanthus
trichophyllus, Paepalanthus tuberosus, Paepalanthus uleanus, Paepalanthus umbrosus, Paepalanthus uncinatus, Paepalanthus
undulatus, Paepalanthus urbanianus, Paepalanthus usterii, Paepalanthus vaginans, Paepalanthus vaginatus, Paepalanthus
vellozioides, Paepalanthus velutiphyllus, Paepalanthus vestitus, Paepalanthus villosulus, Paepalanthus viridipes, Paepalanthus
viridis, Paepalanthus viridulus, Paepalanthus weddellianus, Paepalanthus xanthopus, Paepalanthus xiphophyllus.

COMO CITAR

Andrino, C.O., Sano, P.T., Costa, F.N., Echternacht, L., Sauthier, L.J., Hensold, N., Ramos, R., Tissot-Squalli, M., Trovó, M.
2020. Paepalanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
reflora/floradobrasil/FB7558.

Tem como sinônimo
heterotípico Blastocaulon Ruhland
heterotípico Cladocaulon Gardner
heterotípico Dupatya Vell.
heterotípico Moldenkeanthus Morat

DESCRIÇÃO

Ervas anuais, monocárpicas perenes ou perenes, terrestres ou raramente anfíbias. Rizoma, quando presente, horizontal ou vertical.
Caule curto ou alongado, variando de alguns milímetros a ca. 3 m alt., ramificado ou não. Folhas simples, rosuladas, espirodísticas
ou espirotrísticas, espiraladas ao longo do caule alongado, alternas ou mais raramente alterno-dísticas; lanceoladas, espatuladas,
lineares, falciformes, oblongas, triangulares, bainhas ampliadas ou não. Eixo reprodutivo ausente ou presente. Escapos
 presentes ou raramente ausentes, terminais ou axilares, solitários ou agrupados em inflorescências com diferentes ordens de
organização, livres ou coalescentes, cilíndricos, costados ou não. Espatas cilíndricas, ápice agudo, truncado ou lacerado, raramente
ausentes. Capítulos alvos, ocráceos, amarelados ou enegrecidos, esféricos, semiesféricos, discoides, cônicos, campanulados
ou cupuliformes. Brácteas involucrais em várias séries, ultrapassando a altura das flores ou não, castanhas a marrom escuras,
douradas, estramíneas, creme e raramente verdes. Flores dímeras ou trímeras, protegidas por brácteas florais. Flores estaminadas
com sépalas livres ou unidas na base; pétalas unidas formando um tubo; estames 2-3, anteras bi ou tetraesporangiadas, introrsas
e dorsifixas; pistilódios 2-3. Flores pistiladas com sépalas livres ou unidas na base, podendo tornar-se rígidas e higroscópicas
durante a maturação dos frutos; pétalas livres; estaminódios presentes ou ausentes. Ovário bi a tricarpelar, bi a trilocular, estilete
ramificado ou não, ramos nectaríferos 2-3, ramos estigmáticos 2-3, livres ou raramente fundidos, simples ou bífidos. Fruto cápsula
loculicida, raramente indeiscente do tipo aquênio. Sementes ovais ou elípticas, douradas a avermelhadas, testa reticulada ou não,
com apêndices ou não, com micro papilas ou não. 

COMENTÁRIO

O gênero Paepalanthus Mart. é um agrupamento polifilético, com 416 espécies distribuídas majoritariamente na região
neotropical, com algumas espécies ocorrendo no continente africano. No Brasil, são 348 espécies distribuídas principalmente
nos campos rupestres do leste e centro-oeste do país. Este grupo vem sendo tradicionalmente reconhecido dentre espécies de
Paepalanthoideae pelo capitulo geralmente piloso, pela ausência de ramos férteis especializados (paracládios), pelas flores
pistiladas com pétalas livres e pelos ramos estigmáticos e ramos nectaríferos inseridos no mesmo ponto do estilete. No entanto,
estes são apenas atributos opostos aos que definem os outros gêneros da sua subfamília, sendo Paepalanthus constituído de
espécies que não apresentavam uma característica distintiva particular e foram incluídas, ao longo do tempo, nesse grande grupo.
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            O não monofiletismo do gênero foi constatado desde os primeiros estudos filogenéticos utilizando caracteres morfológicos
até os mais recentes, utilizando caracteres moleculares e com ampla amostragem de espécies. Até 2020, o acúmulo de dados
moleculares e morfológicos não permitia um rearranjo da classificação do gênero, pois a resolução filogenética ou o conhecimento
morfológico sobre determinados grupos era insuficiente para torná-los reconhecíveis. Isso mudou recentemente com o último
estudo filogenético publicado (Andrino et al., BJLS, 2021), e a união desses dados moleculares a dados morfológicos produzidos
em grande escala por especialistas na família nas últimas três décadas (para mais informações veja estudos de Andrino, Costa,
Giulietti, Echternacht, Hensold, Ike-Coan, Oriani, Sano, Scatena, Stützel, Tissot-Squali, Trovó) permitiu a elaboração de uma
nova proposta de classificação do gênero, a qual está em andamento. 
            Paralelamente, houve uma iniciativa recente, por parte de pesquisadores não familiarizados com a morfologia e a
taxonomia da família e do gênero (Mabberley, Plant Book, Cambridge 20017; Christenhusz et al., Glovap, 2018; Christenhusz
et al., Taxon, 2020) de agrupar os gêneros Paepalanthus, Lachnocaulon, Tonina e Actinocephalus, em apenas um gênero,
Paepalanthus. Essa proposta é aqui rejeitada pelos especialistas na família e no gênero, uma vez que não apresenta caracteres
que possibilitem reconhecer Paepalanthus nessa circunscrição, tampouco faz apropriadamente as combinações e propostas de
conservação de nomes necessárias para adotar tais mudanças. Além disso, essa mudança retornaria Paepalanthus à sua condição
e circunscrição inicial de mais de um século atrás, a qual trata o gênero como um repositório de espécies que não se encaixam
nos outros gêneros da subfamília, ignorando completamente o enorme volume de informação produzido na família nas últimas
décadas.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Carrasco, Cerrado (lato sensu), Floresta
Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta
Ombrófila Mista, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Roraima)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).
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Paepalanthus acantholimon Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus gneissicola Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial;
ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta 5-27 cm alt. Rizoma horizontal geralmente presente. Caule ae#reo, 0,5-1,5 cm compr. Folhas dispostas ao longo do caule,
lineares, 0,3-1,1x0,05-0,1 cm, indumento variando de densamente piloso a glabro, a#pice agudo a arredondado. Espatas 1,5-4,0
cm, glabrescentes, fendidas obliquamente, lisas, a#pice geralmente dilatado. Escapos 5,5-24,0 cm compr., glabros, multicostados.
Capi#tulos semi-globosos, 0,5-0,7 cm diam.; bra#cteas involucrais castanho-escuras, em 3 se#ries, oblongas, pilosas na face
abaxial, ciliadas, a#pice obtuso. Flores 3-meras. Bra#cteas florais douradas, obovais, pilosas na face abaxial, ciliadas, a#pice
obtuso. Flores estaminadas ca. 2,5 mm compr.; pedicelo ca. 0,5 mm compr., com longos tricomas; anteras creme, se#palas
douradas, obovais, pilosas na face abaxial, ciliadas, a#pice obtuso; tubo da corola hialino; pistilo#dios 3, papilosos. Flores
pistiladas ca. 2,5 mm compr.; se#palas castanhas, obovais, glabras, ciliadas, a#pice obtuso; pe#talas hialinas, eli#pticas, glabras,
ciliadas, a#pice obtuso; ramos estigma#ticos bífidos, do mesmo tamanho que os ramos nectari#feros, ramos nectari#feros 3. 

COMENTÁRIO

a espe#cie e# ende#mica da Serra do Caparao#. E# encontrada sobre rochas nos campos mais elevados do Parque, geralmente
formando touceiras. Foi coletada com flores e frutos entre os meses janeiro a julho. E# facilmente distinta das demais pelo
pequeno tamanho das folhas e consequ#ente dia#metro reduzido da roseta (Trovó et al. 2007) 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 6711, S (S08-16250), P (P00716643), B, NY, ,  (NY00002199)
H.S. Irwin, 2758, NY,  (NY00504558), Espírito Santo
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Krieger, L. et al., FPNC 993, ESA (ESA070706), Minas Gerais
Assis, A.M., 847, VIES (VIES022316)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus acantholimon Ruhland

BIBLIOGRAFIA
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Paepalanthus acanthophyllus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha/preta;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor:
flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22323, P (P00716644), K, G, NY, LE, C, B, Distrito Federal, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus acanthophyllus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus accrescens Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus accrescens, Paepalanthus accrescens var. accrescens,
Paepalanthus accrescens var. glabrescens.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

As duas variedades representam um gradiente de variação da espécie. Silveira (1928) descreve que Paepalanthus accrescens  var.
glabrescens Silveira difere da variedade tipo pelo caule mais curto ou pouco elongado e folhas mais estreitas e glabrescentes, e
está sendo sinonimizada em trabalho em fase de redação. 

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., HS, R, 181791a,  (R000181791a), R, 181791b,  (R000181791b), R, 181791,  (R000181791), R, 181790b, 
(R000181790b), R, 181790,  (R000181790), R, 181790a,  (R000181790a), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus accrescens Silveira var.
accrescens

DESCRIÇÃO

Caule até 40 cm de comprimento, folhas esparsamente pubérulas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 561, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus accrescens var. glabrescens
Silveira
DESCRIÇÃO

Caule curto, até 4 cm de comprimento, folhas glabrescentes. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 561, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus aculeatus Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus acuminatus  var.  longipilosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/estreitamente triangular(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
creme/ocráceo; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
esparsamente pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., 360, R, 181787c,  (R000181787c), R, 181787b,  (R000181787b), R, 181787a,  (R000181787a), R, 181787,
 (R000181787), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus acuminatus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus acuminatus, .

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente serícea(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1369, B (B 10 0247870), B (B 10 0247871), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus acuminatus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus acutipilus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial;
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
elíptica(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 822, R, 181795,  (R000181795), R, 181795a,  (R000181795a), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus aequalis (Vell.) J.F.Macbr.
Tem como sinônimo
basiônimo Dupatya aequalis Vell.
heterotípico Paepalanthus blepharocnemis Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus loefgrenianus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/estreitamente triangular(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/
lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fiaschi, P., 229, SPF
Loefgren, A; Edwall, G, CGG2227, SP, 10233,  (SP003222), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Earl C. de O. Chagas, Marcelo Trovó, Daniela C. Zappi, Jefferson Prado & Ana M. Giulietti. Unravelling Vellozo’s Dupatya
(Eriocaulaceae): A long-standing case of mistaken identities and species. TAXON 67 (3) • June 2018: 586–590
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus aereus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/alterna(s); forma lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) puberulenta(s)/margem(ns) densamente ciliada(s) na(s) base; ápice(s) mucronado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral, em Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A, 585, R, 181794h,  (R000181794h), R, 181794g,  (R000181794g), R, 181794f,  (R000181794f), R, 181794e,
 (R000181794e), R, 181794d,  (R000181794d), R, 181794c,  (R000181794c), R, 181794b,  (R000181794b), R, 181794a,
 (R000181794a), R, 181794,  (R000181794), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

346

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794h_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794g_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794f_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794e_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794d_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794c_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794b_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794a_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181794_001


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus aereus Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albiceps Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/
ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 827, R, 181793a,  (R000181793a), R, 181793,  (R000181793), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus albiceps Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus albiceps Silveira

Figura 3: Paepalanthus albiceps Silveira

Figura 4: Paepalanthus albiceps Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albidus Gardner
Tem como sinônimo
homotípico Blastocaulon albidum (Gardner) Ruhland
homotípico Dupatya albida (Gardner) Kuntze
homotípico Eriocaulon albidum (Gardner) Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) hialina(s); comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do Espinhaço Meridional. Habita sombras de afloramentos rochosos e/ou cavidades, em solos arenosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5273, GH,  (GH00112753), Minas Gerais, Typus
A.M. Giulietti, CFCR 4437, SPF,  (K000887340), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus albidus Gardner

Figura 2: Paepalanthus albidus Gardner

Figura 3: Paepalanthus albidus Gardner

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Andrade, M.J.G., Giulietti, A.M., Harley, R.M. & vanden Berg, C. 2011. Blastocaulon (Eriocaulaceae), a synonym of
Paepalanthus: Morphological and molecular evidence. Taxon 60 (1): 178-184.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albotomentosus Herzog
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
tomentosa(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/tomentosa(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Stannard, B.L., 24190, K,  (K000189953), Bahia
S.A. Mori, 10484, CEPEC,  (CEPEC00014618), Bahia
Luetzelburg, P. von, s.n., R, 47883,  (R000047883), Bahia, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albovaginatus Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus albovaginatus, Paepalanthus albovaginatus var.
albobracteatus, Paepalanthus albovaginatus var. albovaginatus, Paepalanthus albovaginatus var. fuscobracteatus.

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus albo-vaginatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade pilosa(s)
abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sul (Rio Grande do Sul)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Espata membranácea, muito curta (até 1 cm); brácteas involucrais externas tão colgas quanto o capítulo ........... P.
albovaginatus var. albovaginatus
1’. Espata papirácea, pelo menos 1/3 do comprimento da folha; brácteas involucrais externas 1/3 menores que a altura do
capítulo ...................2
2. Brácteas involucrais marrom-escuras ..................................................................... P. albovaginatus var. fuscobracteatus 
2'. Brácteas involucrais creme ............................................................................... P. albovaginatus var. albobracteatus

MATERIAL TESTEMUNHO

E.D. Lozano, 1508, RB,  (RB01067378), Paraná
E.D. Lozano, 1475, RB,  (RB01067357), Paraná
R.M. Klein, 3802, MBM (MBM051164), Santa Catarina
J.G. Michaeli, s.n., R, 179914 (R000179914), Paraná, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus albovaginatus Silveira

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sano, P.T.,Giulietti, A.M.,Costa, F.N.,Trovo, M.,Echternacht, L.,Tissot-Squalli, M.L.,Watanabe, M.T.C.,Hensold,
N.,Andrino, C.O.,Parra, L.R. 2015. Eriocaulaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponivel em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB28967>.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albovaginatus Silveira var.
albovaginatus
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus albo-vaginatus  Silveira var.  albo-vaginatus

DESCRIÇÃO

Espata membranácea; brácteas involucrais externas creme, tão longas quanto ou mais longas do que o capítulo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 58204, MBM (MBM155236), Paraná
O.S. Ribas, 896, MBM (MBM368679), Paraná
V.C. Souza, 4073, UEC, São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albovaginatus var.
albobracteatus Tissot-Sq.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus albo-vaginatus  var.  albobracteatus Tissot-Sq.

DESCRIÇÃO

Espata papirácea; brácteas involucrais externas creme, tão longas quanto a altura do capítulo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 22145, MBM (MBM012505), Paraná
G. Hatschbach, 7123, MBM (MBM037323), Paraná
J.M. Silva, 5171, MBM (MBM324400), Santa Catarina
L.B. Smith, 7400, B (B 10 0247869), Typus

BIBLIOGRAFIA

Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Fünf neue Arten und zwei neue Varietaten der Untergattung Platycaulon (Paepalanthus) –
Eriocaulaceae. Feddes Repertoriurn 108(5-6): 361-380.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albovaginatus var.
fuscobracteatus Tissot-Sq.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus albo-vaginatus  var.  fuscobracteatus Tissot-Sq.

DESCRIÇÃO

Espata papirácea; brácteas involucrais externas marrom-escuras, pelo menos 1/3 mais curtas do que o capítulo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 22800, MBM (MBM012497), Paraná, Typus
O.S. Ribas, 3665, MBM (MBM262623), Santa Catarina
J.M. Silva, 2756, MBM (MBM233234), Santa Catarina
G. Hatschbach, 32963, MBM (MBM018364), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Fünf neue Arten und zwei neue Varietaten der Untergattung Platycaulon (Paepalanthus) –
Eriocaulaceae. Feddes Repertoriurn 108(5-6): 361-380.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus albovillosus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) vilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es) a(s) lanceolada-lineares. Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 769, R, 181786a,  (R000181786a), R, 181786,  (R000181786), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus aleurophyllus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade pilosa(s)
adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herbs. Stem short, not thickened, 1.0--2.0 cm long. Rhizome absent. Leaves arranged in a rosette, flat, lanceolate, chartaceous,
5.0--9.5 × 0.4--0.7 cm long, green, abaxial surface glabrous with conspicuous venation, adaxial surface with short (ca. 0.15--0.30
mm long), basally attached dolabriform to fusiform trichomes, margins densely ciliate, apex acute. Spathes chartaceous, 1.0--3.0
cm long, with short fusiform trichomes, apex acute, oblique opened. Scapes free, ca. 6--30 per plant, arranged in a seemingly
axillary position, 4.5--11.5 cm long, multicostate, with short, fusiform to filamentous trichomes between the ribs. Capitula
0.5--1.0 cm diam., brown involucre, white disc. Involucral bracts in 2--4 series, ovate, ca. 3 mm long, brown, pilose to glabrescent
on abaxial surface, ciliate to glabrescent toward the acute to mucronate apex. Flowers 3-merous, ca. 40 per capitula: 30 staminate
flowers, 10 pistillate flowers. Floral bracts oblong, ca. 3 mm long, glabrous on both surfaces, ciliate toward the acute apex,
brown. Staminate flowers ca. 4 mm long; pedicel ca. 0.5 mm long, with long, filamentous trichomes; sepals fused at the base,
obovate, ca. 3 mm long, pilose on abaxial surface apex to glabrescent, ciliate toward the obtuse apex, stramineous to dark brown;
corolla tubular, glabrous, membranaceous, cream, unlobed; stamens ca. 2 mm long, adnate at base to the corolla, anthers cream;
pistillodes 3, elongated, papillose. Pistillate flowers ca. 4 mm long, sessile; sepals fused at base, oblong to oblanceolate, ca. 4
mm long, stramineous to brown, pilose on abaxial surface apex to glabrescent, ciliate toward the obtuse apex, thickening during
fruit maturation; petals membranaceous, oblong to navicular, ca. 3 mm long, stramineous to cream, hyaline to opaque, pilose
on abaxial surface apex to glabrescent, ciliate toward the obtuse apex; gynoecium ca. 3 mm long at anthesis, stigmatic branches
shortly bifid at the apex, twice longer than the nectariferous branches; staminodes 3, scale-like. Fruit a loculicidal capsule.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

V. C. Souza et al., 8400, SPF, Minas Gerais, Typus
W.R. Anderson, 35679, NY,  (NY00897876), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Trovó, M., L. Echternacht, P.T. Sano, and F.N. Costa. 2013. Paepalanthus aleurophyllus, a new species of Eriocaulaceae
from Minas Gerais, Brazil. Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants 58: 77–79. Available at: http://
openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0006-5196&volume=58&issue=1&spage=77.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus almasensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 1385, HUEFS, K, CEPEC,  (CEPEC00020094), K,  (K000292941), K,  (K000292942)
R.M. Harley, 19768, K,  (K000292941), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus altamirensis Tissot-Sq &
Sauthier
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade pilosa(s)
abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Perennial herbs, 5–30 cm long. Rosette usually with rhizome. Stem vertical, 2.7–5.5 cm thick and 1.9–5.3 cm long, diameter
consistent as the plant is growing. Leaves flat, chartaceous, acuminate to acute; linear, 8.8–17.7 cm long, 0.4–1.5 cm wide at the
base and 0.3–0.9 cm wide in the middle; relative length 19.6–35.8, leaf base at least twice as wide as the middle region; without
superficial wax; undulated on abaxial surface; stomatic area of the hydathode glabrous; leaf indumentum usually persistent on
adaxial and abaxial surfaces, but glabrous or scarcely pilose at the apex, mainly on adaxial surface; indumentum on leaf margins
persistent or deciduous, with trichome basal cells persistent and clearly visible, trichomes long and usually upright with more than
3 cells; adaxial surface of foliar base red; membrane at the margin of leaves absent; collenchyma along the leaf margin present;
hypodermis present at the adaxial side of the mesophyll, with at least 2 layers of cells; remnants of vascular bundles at the base
of the rosette deciduous. Inflorescences are capitula arranged from 2–9 in a single row at branched scarcely pilose scapes; scapes
12–20 cm long, 1.14 times the length of the leaves; vascular bundles in one or more rings around the pith; some vascular bundles
in the pith and also in the cortex; number of scapes during a flowering season 1–22; sheath present, chartaceous, green, glabrous,
almost one third of the leaf length, margin smooth, without cilia, straight and truncate, “U”–shaped from lateral view; involucral
bracts glabrous on the dorsal face; external involucral bracts lanceolate to ovate, strongly acuminate or caudate, white, as long
as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts; internal involucral bracts lanceolate to ovate, obtuse
to acute, green to dark brown. Flowers 3-merous; floral bracts lanceolate to ovate, obtuse to acute, ciliated; sepals of pistillate
flowers 2–3.2 mm long, ciliate toward the apex, otherwise glabrous; petals of pistillate flowers 0.2–2.8 mm long, ciliate toward
the apex and on the lateral margins; pistil 0.1–2.2 mm long; stigmatic branches bifid; sepals of staminate flowers 0.8–2.8 mm
long, ciliate toward the apex, otherwise glabrous; stamens 0.7–2.7 mm long.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L. Tissot-Squalli, s.n., SPF, 223700,  (SPF00223700), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus altamirensis Tissot-Sq & Sauthier

BIBLIOGRAFIA

Tissot-Squalli, M.L. & Sauthier, L.J. Paepalanthus altamirensis, a new species of Paepalanthus subg. Platycaulon
(Eriocaulaceae) from Brazil. 2017. Phytotaxa 299 (2): 252–260. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.299.2.9
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus amoenus (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus amoenus, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya amoena (Bong.) Kuntze
homotípico Eriocaulon amoenum Bong.
homotípico Paepalanthus amoenus  (Bong.) Körn. var.  amoenus
heterotípico Eriocaulon longipes Mart. ex Steud.
heterotípico Paepalanthus amoenus  var.  curralensis Silveira
heterotípico Paepalanthus amoenus  var.  prolifer Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/elíptica(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Echtemacht, L., 1947, HUFU,  (HUFU00029638), Minas Gerais
M.L.O. Trovó, 676, RB,  (RB01405209), Minas Gerais
Riedel, s.n., LE, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus amoenus (Bong.) Körn.
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Paepalanthus amphibius Trovó
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus saxicola  var.  pilosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s)/esparsamente
pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) dímera;
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 36832, MBM (MBM040796), LL, Goiás, Typus
J.E.Q. Faria, 4565, RB,  (RB01129211), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus amphibius Trovó

BIBLIOGRAFIA

Moldenke, H.N., 1976. Notes on new and noteworthy plants XCIX. Phytologia 35,
109–111.
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Paepalanthus anamariae Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
creme; bráctea-involucral(ais) creme/dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus anamariae pertence à P. subg. Xeractis, com suas brácteas involucrais ultrapassando longamente o disco de flores,
em até 7 mm, e corola das flores estaminadas pilosas adaxialmente. Suas brácteas involucrais douradas são compartilhadas com as
demais espécies de P. sect. Chrysostegis, das quais difere pelo caule ramificado, originando mais de uma roseta no ápice, e pelas
folhas bem menores que os escapos, aproximadamente do mesmo tamanho das espatas.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 581, SPF, MBM (MBM108864), NY,  (NY00102783)

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus arcuatus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 400, SPF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus arcuatus Trovó
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Figura 2: Paepalanthus arcuatus Trovó
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Paepalanthus aretioides Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/face(s) adaxial densamente velutina(s) a(s) glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 20003, P (P00716648), NY,  (NY00102789), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus aretioides Ruhland

Figura 2: Paepalanthus aretioides Ruhland
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Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus argenteus, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya argentea (Bong.) Kuntze
homotípico Eriocaulon argenteum Bong.
homotípico Paepalanthus argenteus  (Bong.) Körn. var.  argenteus
heterotípico Dupatya dubia (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya lanatoalba (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya macrorhiza (Bong.) Kuntze
heterotípico Dupatya pilifera (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon macrorhizon Bong.
heterotípico Eriocaulon piliferum Bong.
heterotípico Paepalanthus dubius Körn.
heterotípico Paepalanthus lanato-albus Koernicke
heterotípico Paepalanthus lanatoalbus Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus macrorrhizus (Bong.) Kunth
heterotípico Paepalanthus pilifer (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade face(s)
abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo
axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento
mais longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s)/espatulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus argenteus pertence a P. subg. Xeractis, portando brácteas involucrais que ultrapassam o disco de flores e corola das
flores estaminadas pilosa adaxialmente. Suas brácteas involucrais creme a castanhas são compartilhadas com as demais espécies
de P. sect. Chrysostegis. Difere das espécies desta seção pelo indumento prateado, formado por tricomas apressos nas folhas,
espatas e escapos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, [Not on sheet], S (S-R-3903), Typus
Echtemacht, L., 2548, HUFU,  (HUFU00029664), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn.
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Figura 3: Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn.

Figura 4: Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn.

BIBLIOGRAFIA

Andrino C.O., Costa F.N. (2013) Paepalanthus subgen. Xeractis (Eriocaulaceae) na porção central da Cadeia do Espinhaço em
Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 64(1): 75–89. https://doi.org/10.1590/S2175-78602013000100008
Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655.
Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2011.01170.x
Echternacht, L., Soldevila, A. & Beirão, M. (2020) Reestablishment and recircumscription of Paepalanthus elatus (Eriocaulaceae,
Poales), a threatened micro-endemic species from northern Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 440: 171–185. https://
doi.org/10.11646/phytotaxa.440.2.6
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
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Paepalanthus argillicola Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus argillicola, .

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial;
ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-
involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 571, R, 139219c,  (R000139219c), R, 139219b,  (R000139219b), R, 139219a,  (R000139219a), R, 139219, 
(R000139219), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus argyrolinon Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya argyrolinon (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/alterna(s); forma linear(es) a(s)
lanceolada-lineares; pilosidade amba(s) as face(s) apresso(s) pubérula(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Até pouco tempo a espécie era conhecida apenas pelo material tipo, coletado pelo naturalista George Gardner, sem referência
precisa da localidade. Com o desenvolvimento do projeto "Flora do Parque Nacional das Sempre Vivas, MG" a espécie foi
encontrada dentro da unidade de conservação, em um área que provavelmente fez parte do trajeto do naturalista. Portanto, até o
momento, é endêmica do Parque, no norte do Planalto de Diamantina.
A espécie é de fácil reconhecimento, por apresentar caule alongado com escapos numerosos, umbelados e prateados, o que a
diferencia de P. dasynema, a única espécie de Paepalanthus que poderia ser confundida com P. argyrolinon.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5260, B (B 10 0247860), K,  (K000640014), K,  (K000640015), NY,  (NY00102792), P (P01724174), Minas
Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus argyrolinon Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus argyropus Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus argyropus, Paepalanthus argyropus var. argyropus,
Paepalanthus argyropus var. brevifolia, Paepalanthus argyropus var. pubescens.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
truncado(s) a(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas geralmente pubescentes, 3-4 mm de largura........................P. argyropus var. pubescens
1'. Folhas glabras a pubescentes somente na face adaxial, até 8 mm de largura....2
2. Folhas até 2 mm de largura, sempre glabras...... ........................P. argyropus var. brevifolia
2'. Folhas maiores que 2 mm de largura, pubescentes somente na face adaxial.....P. argyropus var. argyropus

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. da Silveira, 354, B (B 10 0247859)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus argyropus Silveira var.
argyropus

DESCRIÇÃO

Folhas maiores que 2 mm de largura, pubescentes somente na face adaxial

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 354, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus argyropus var. brevifolia
Silveira
DESCRIÇÃO

Folhas até 2 mm de largura, sempre glabras

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 591, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus argyropus var. pubescens
Silveira
DESCRIÇÃO

Folhas geralmente pubescentes, 3-4 mm de largura

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 357, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus argyrotrychus F.N.Costa,
Andrino & Echtern.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s)/unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.N. Costa, A.B. Sampaio, R. Ramos & S.N. Fonseca, 1542, DIAM, Minas Gerais, Typus
R. Mello-Silva, 7884, MBM (MBM139486), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

385

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F17833433.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus argyrotrychus F.N.Costa, Andrino & Echtern.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus ascendens Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s)/oblonga(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/
oval(ais)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: plant caulescent. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial
waxes) no superficial wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic
area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on
abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum persistent. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells.
Indumentum on leaf margins absent. Leaves 14–16 cm. Leaves 1.5–2 cm wide. Leaves 7.5–9.5. Leaf base wide approximately
the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves
absent. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis absent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette
deciduous, or persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main
axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main axis 1 cm thickness. Main axis 8–15 cm long. Partial capitula
at scapes radially oriented. Capitula spherical. Young capitula with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula
in one scape 2–8. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 21–23 cm long. Scapes 1.2–1.7 times the
length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape without vascular
bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 5–8. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath
loosely pilose. Sheath between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin with fibers. Sheath margin without cilia.
Sheath margin oblique, without bifurcations, usually with a slight secondary aperture. Involucral bracts glabrous on the dorsal
face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to
dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal
involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown.
Floral bracts laceolate to ovate, or oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 2.5–3.5 mm
long. Petals of pistilate flowers 2.5–3.5 mm long. Sepals of staminate flowers 2.5–3.5 mm long. Substrate sandy, or flooded.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, HS, R, 139223a,  (R000139223a), R, 139223,  (R000139223), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. J Cramer, Berlin Stuttgart. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus ater Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus ater pertence à P. subg. Xeractis, com suas brácteas involucrais ultrapassando longamente o disco de flores, em
até 5,5 mm, e corola das flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence à P. ser. Fuscati devido às brácteas involucrais
enegrecidas e às anteras pigmentadas. Difere de P. revolutus e de P. superbus pelas flores menores em capítulos maiores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 329, R, R, 140561,  (R000140561), R, 140561a,  (R000140561a), R, 140561b,  (R000140561b), R, 140561c,
 (R000140561c)

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
Hensold N. (1998). Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Paepalantus subg. Xeractis (Eriocaulaceae). Boletim de
Botânica da Universidade de São Paulo 17: 207–2018. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v17i0p207-218
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus atratus (Moldenke) L.E.F.
Silva & Trovó
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus canescens  var.  atratus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial;
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s)
agudo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor:
flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.R. Anderson, 6636, LL (LL00374679), K,  (K000640011), NY,  (NY00102806), RB, 209196,  (RB00283283), Goiás,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus atratus (Moldenke) L.E.F. Silva & Trovó

Figura 2: Paepalanthus atratus (Moldenke) L.E.F. Silva & Trovó

391

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123111.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123112.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus atrovaginatus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus gracilipes Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s)
abaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 14329, B (B 10 0247856), B (B 10 0247857), Minas Gerais, Typus

392

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus augustus Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus augustus, Paepalanthus augustus var. augustus, Paepalanthus
augustus var. picensis.

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus mirabilis  var.  ramosa Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta herbácea, 17,5 cm alt.; raízes não observadas; caule alongado, até 35 cm compr., ramificando a aproximadamente 3
cm do solo. Folhas espiraladas, lineares, 0,13-0,4x1,4-5 cm, ápice agudo a; base com nervuras marcadas, tricomas creme,
simples, longos, até 4 mm compr. na inserção da folha, glabras ciliadas na base, folhas jovens inteiramente ciliadas. Espatas
1,9-15 mm compr., ápice agudo a acuminado, esparsamente pubérulo, ápice ciliado. Escapos 4-12 por ramo, 5,5 - 21 cm compr.,
creme, pubescentes. Capítulos 0,7-1,5 cm diâm., brancos, obcônicos. Brácteas involucrais 2-3x3,5-9 mm, de oblongas,
oblongo-lanceoladas a lanceoladas, castanhas a castanho-escuras na face abaxial e brancas na face adaxial nas séries finais, ápice
agudo; face abaxial pubescente na porção distal e adaxial glabra na primeira série, porção distal densamente pubérula nas séries
intermediárias e, nas séries finais, base glabra e restante para o ápice densamente pubérulo. Flores 3-meras. Brácteas florais
2,5-4 mm compr., linear-espatuladas, creme a hialinas nas bordas, ápice agudo, ou obtuso densamente pilosas em ambas as faces,
tricomas curtos. Flores estaminadas 4 mm compr., pediceladas; pedicelo 1 mm compr., tricomas simples, longos, até 3 mm
compr.; sépalas 3 mm compr., espatuladas, creme, ápice agudo, densamente pilosa na porção distal da face adaxial, tricomas até 1
mm compr.; pétalas 2,5 mm compr., tubulares, tri-lobadas, hialinas, ápice arredondado, tricomas internos presentes, ápice ciliado;
estames 2,5 mm compr., livres; anteras bitecas, verde-escuras. Pistilódios 0,5 mm compr., castanho-claros. Flores pistiladas 3,5
mm compr., pediceladas, pedicelo 1 mm compr., tricomas simples, longos, até 3 mm compr.; sépalas 2,5 mm compr., espatuladas,
creme, ápice cuspidado, densamente pilosas na porção distal da face adaxial, tricomas até 1 mm compr.; pétalas 2,5 mm compr.,
espatuladas, unidas no terço inferior, creme com pontuação verde-escura na porção distal, ápice arredondado, densamente pilosa
na porção distal da face adaxial, tricomas até 1 mm compr.; pistilo 2 mm compr., ramos estigmáticos 0,5 mm compr., verde-
escuros; ramos nectaríferos 1,5 mm compr., indivisos (no estágio de desenvolvimento da flor pistilada encontrada no material),
hialinos; estaminódio não observado. Sementes não observadas.
Paepalanthus augustus pertence a P. subg. Xeractis devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e à corola
das flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais enegrecidas
e às anteras pigmentadas. Difere das demais espécies da série pelo caule alongado, pelas brácteas involucrais ultrapassando
longamente o disco de flores e pelas brácteas florais e sépalas creme.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas involucrais ultrapassam em altura o ápice das flores em 3-7 mm; sépalas com tufo de tricomas com 0,20-0,45 mm,
inserido em uma larga banda submarginal adaxial ... Paepalanthus augustus var. augustus
1. Brácteas involucrais ultrapassando o capítulo por no máximo 2,5 mm; sépalas com tufo de tricomas 1,0-1,1 mm, inserido em
uma larga banda submarginal adaxial de poucas células de espessura ..... Paepalanthus augustus var. picensis

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. da Silveira, 373, B (B 10 0247651), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus augustus Silveira

Figura 2: Paepalanthus augustus Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus augustus Silveira var.
augustus

DESCRIÇÃO

Paepalanthus augustus var. augustus difere de P. augustus var. picensis principalmente pelas brácteas involucrais ultrapassando
largamente o disco de flores. Trata-se da variedade com maior distribuição e populações mais abundantes.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 373, R

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1988. Syst. Bot. Monogr. 23: 78-82.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus augustus var. picensis
Hensold
DESCRIÇÃO

Paepalanthus augustus var. picensis difere de P. augustus var. picensis principalmente pelas brácteas involucrais mais curtas,
ultrapassando o disco de flores por no máximo 2,5 cm. Esta variedade é restrita à região de Lapinha da Serra e do Pico do Breu, na
Serra do Cipó. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 489, SPF,  (SPF00044023), SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus augustus var. picensis Hensold
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus augustus var. picensis Hensold

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus aureus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s)/arredondado(s)/
obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) dourada;
comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus aureus pertence à P. subg. Xeractis, com suas brácteas involucrais ultrapassando longamente o disco de flores, e
corola das flores estaminadas pilosas adaxialmente. É a única espécie de Paepalanthus sect. Gymnostegis, caracterizada pelas
sépalas e brácteas florais glabras. Paepalanthus aureus é uma espécie de fácil reconhecimento devido ao aspecto pontiagudo do
disco de flores, causado pelo ápice glabro e agudo de brácteas florais e sépalas. Além disso, apresenta as brácteas involucrais
longo acuminadas, douradas, reflexas.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis:
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 359, R, B (B 10 0247855)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus aureus Silveira

Figura 2: Paepalanthus aureus Silveira

Figura 3: Paepalanthus aureus Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus balansae Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus balansae, Paepalanthus balansae var. balansae, Paepalanthus
balansae var. densiflorus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) creme;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

P. balansae var. densiflorus ainda é um nome válido, mas está sendo sinonimizado em um trabalho em fase de redação. 

MATERIAL TESTEMUNHO

Balansa, 568, K,  (K000587311), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus balansae Ruhland var.
balansae

DESCRIÇÃO

Espécie restrita à região sul do Brasil e Paraguai, pode ser reconhecidas pelas conspícuas brácteas involucrais creme a douradas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Braga, R., 10-58, LL
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus balansae var. densiflorus
Moldenke
DESCRIÇÃO

P. balansae var. densiflorus ainda é um nome válido, mas está sendo sinonimizado em um trabalho em fase de redação. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Braga, R. Lange, 92, NY, NY,  (NY00501296), Paraná, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus baraunensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s)
mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 642, R, 181807,  (R000181807), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus barbulatus Herzog
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma estreitamente triangular(es)/linear(es) a(s)
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/pubescente(s); escapo axilar(es)
solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha/castanha a(s)
marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19906, CEPEC,  (CEPEC00022163), Bahia
Luetzelburg, P. von, 212, R, 47884,  (R000047884), Bahia, Typus
P.T. Sano, 52167, HUEFS (HUEFS064097), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus barbulatus Herzog

Figura 2: Paepalanthus barbulatus Herzog

Figura 3: Paepalanthus barbulatus Herzog
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus batatalensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual
folha(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 340, R, 181809,  (R000181809), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus bellus Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/creme/
ocráceo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 7394, B, 37329 (B 10 0247852), MBM, 37329, , , ,  (MBM037329), LL, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus benedictii Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s)/
oblonga(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial densamente
serícea(s); ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial waxes)
superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of
hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on abaxial
surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells.
Indumentum on leaf margins absent. Leaves 14–16 cm. Leaves 1.3–1.8 cm wide. Leaves 8–12. Leaf base wide approximately
the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent.
Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular
bundles at the base of the rosette persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main
axis vertical. Main axis 0–2 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula hemispherical. Young capitula with
partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 2–4. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely
pilose. Scapes 14–18 cm long. Scapes 1 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the
pith. Vascular bundles of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 8. Sheath
present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose. Sheath between one and two thirds of the leaf length. Sheath
margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin with two lateral wings, sometimes slightly pen in between the wings.
Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts strongly
acuminate or caudate. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the
capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts
obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts laceolate to ovate, or oblanceolate to obovate. Floral
bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.2–1.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1–1.4 mm long. Sepals of staminate
flowers 1.5–2 mm long. Substrate flooded.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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B.Q. Santos, s.n., R (R000179918), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p. 
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 

411

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus bifidus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon bifidum Schrad. ex Schult.
homotípico Dupatya bifida (Schrad. ex Schult.) Kuntze
homotípico Paepalanthus schraderi Körn.
heterotípico Eriocaulon acrotrichum Steud.
heterotípico Eriocaulon villosum Salzm. ex Steud.
heterotípico Syngonanthus blackii Moldenke
Paepalanthus bifidus  var.  exappendiculatus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) verde; comprimento mais longa que flor(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Liane, 3852, RB, 107880,  (RB00599781), Distrito Federal
D.B.O.S. Cardoso, 666

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus blepharophorus (Bong.)
Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon blepharophoron Bong.
homotípico Dupatya blepharophora (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/estreitamente triangular(es);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1041, B, G00192110 (B 10 0247851), G, G00192110,  (G00192110), Typus
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Paepalanthus bombacinus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) esparsamente vilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor(es) igual ou maior(es) que folha(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom acinzentada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial tomentosa(s)/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina, Minas Gerais. Ocorre no interior dos Parques Estaduais do Rio Preto e do Pico do
Itambé, além de outras localidades fora de unidades de conservação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., 513, R, 181810f,  (R000181810f), R, 181810e,  (R000181810e), R, 181810d,  (R000181810d), R, 181810c,
 (R000181810c), R, 181810b,  (R000181810b), R, 181810a,  (R000181810a), R, 181810,  (R000181810), Minas Gerais,

Typus
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Paepalanthus bongardii Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya bongardii (Kunth) Kuntze
homotípico Eriocaulon decumbens Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s)/linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s)
alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, s.n., B, NY,  (NY00102802), Typus
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Paepalanthus bonsai Trovó & Sano
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus dichotomus  var.  brasiliensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.L. Viana, 2776, SPF,  (SPF00190704), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus bonsai Trovó & Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus brachyphyllus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada-lineares; pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/oboval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. A. W. Schwacke, 13871, B (B 10 0247849), Typus
A.F.M. Glaziou, 5453, B (B 10 0247848), P (P00716653), P (P00716654), P (P00716655), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus brevicaulis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade amba(s)
face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s)
ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo, coletado na Serra da Moeda,em Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 705, R, 181811,  (R000181811), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus brevis Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nobrega, M.G., 1187, HEPH,  (HEPH00014787), Distrito Federal, Typus

421

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/heph/heph/0/1/47/87/heph00014787.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus bromelioides Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s);
ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) adaxial/densamente
pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette, or plant caulescent. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence
of superficial waxes) superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute).
Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface on adaxial surface. Leaves on adaxial surface. Indumentum on leaf margins
absent. Leaves 19–30 cm. Leaves 3.5–4.5 cm wide. Leaves 6.5–10. Leaf base wide approximately the same wide as the middle
region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves present. Membrane at the margin of
leaves up to the basal third of the leaf. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2
layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or persistent. Remnants of vascular bundles at
the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main axis becomes thicker with the growth of the plant. Main
axis 3–5.5 cm thickness. Main axis 4–15 cm long. Partial capitula at scapes arranged in a single row. Number of partial capitula in
one scape 10–30. Scapes branched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 20–35 cm long. Scapes 1–1.5 times the length
of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged side by side. Vascular bundles of the scape without vascular
bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 10–20. Sheath present. Sheath membranous, almost transparent.
Sheath glabrous. Sheath very short and inconspicuous. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight
and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts with persistent indumentums on the dorsal face. External involucral
bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts white. External involucral bracts
at least one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts orbiculate. Internal involucral bracts obtuse
to acute. Internal involucral bracts white. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate
flowers 2–3.5 mm long. Petals of pistilate flowers 2–3 mm long. Sepals of staminate flowers 2–3.5 mm long. Substrate sandy.
Altitude 1100–1300 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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A.A. Silveira, 361, R (R000179919), B (B 10 0247846), Minas Gerais, Typus
V.C. Souza, 8127, ESA (ESA019101), Minas Gerais
V.C. Souza, 11585, ESA (ESA035051), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus bromelioides Silveira

Figura 2: Paepalanthus bromelioides Silveira

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1908. Flora e Serras Mineiras. Bello Horizonte, 206 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus brunnescens Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais)
oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19984, B (B 10 0247845), P (P00716656), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus bryoides (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon bryoides Bong.
homotípico Dupatya bryoides (Riedel ex Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/pilosa(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples.
Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina. Ocorre geralmente em sombra de rocha.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 1416, B (B 10 0247844), Minas Gerais, Typus
Costa, F.N & Sano, P.T., 263, HUEFS (HUEFS081693), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus bryoides (Bong.) Kunth

Figura 2: Paepalanthus bryoides (Bong.) Kunth
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cachambuensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade pubescente(s) a(s)
glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 641, R, 139230,  (R000139230), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cacuminis Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: cushion plant, or plant with a rhizome, or plant caulescent. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence
of superficial waxes) no superficial wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than
90°). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaves glabrous. Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum
deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins present. Indumentum on
leaf margins persistent. Indumentum on leaf margins with a few long trichomes. Leaves 4.5–5.5 cm. Leaves 0.2–0.3 cm wide.
Leaves 18–23. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red
spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin absent. Hypodermis present. Hypodermis at
least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis horizontal. Main axis keeps
the same diameter even when the plant is growing. Main axis 0.3–0.5 cm thickness. Main axis 3 cm long. Partial capitula at scapes
arranged in a single row. Number of partial capitula in one scape 3–5. Scapes branched. Scapes glabrous. Scapes 12–15 cm long.
Scapes 2–2.8 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged side by side. Vascular bundles
of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 1–4. Sheath present. Sheath papery,
green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose. Sheath between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath
margin ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face.
External involucral bracts orbiculate. External involucral bracts strongly acuminate or caudate. External involucral bracts green to
dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal
involucral bracts orbiculate. Internal involucral bracts strongly acuminate or caudate. Internal involucral bracts green to dark
brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Petals of
pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3 mm long. Substrate sandy. Altitude 1500 meters above sea
level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

428

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Sena, in 1440 Herb. Schwacke, B (B 10 0247843), LL (LL00374674), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ruhland, W. 1903. Eriocaulaceae. IH: Engler, A. Das Pflanzenreich Regni vegetabilis conspectus. 1--294.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus caespititius Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya caespititia (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon kummerianum Mart. ex Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom acinzentada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Claussen, 166, B (B 10 0247842), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus caldensis Malme
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus decipiens Ruhland
heterotípico Paepalanthus ruhlandii Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada-lineares;
pilosidade pubescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s)/glabrescente(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha/estramínea; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, 1268, S
Mosén, C.W.H., 1054, S (S-R-3874), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus callocephalus Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus callocephalus, Paepalanthus callocephalus var. callocephalus,
Paepalanthus callocephalus var. ciliatus, Paepalanthus callocephalus var. glaber, Paepalanthus callocephalus var. villosus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material-tipo coletado "inter Serro et Diamantina", em Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas pilosas principalmente no ápice..........2 2.Folhas vilosas, pilosas principalmente no ápice ... P. callocephalus var.
villosus 2'. Folhas uniformemente pilosas ............... P. callocephalus var. callocephalus 1' Folhas glabras.............................3
2. Folhas totalmente glabras....................P. callocephalus var. glaber 2'. Folhas ciliadas.............................P. callocephalus var.
ciliatus

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 709, R, 139228c,  (R000139228c), R, 139228b,  (R000139228b), R, 139228a,  (R000139228a), R, 139228,
 (R000139228), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus callocephalus Silveira var.
callocephalus

DESCRIÇÃO

Folhas uniformemente pilosas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 709, R
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Paepalanthus callocephalus var. ciliatus
Silveira
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus callocephalus  var.  ciliata Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas glabras porém ciliadas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 749, R
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Paepalanthus callocephalus var. glaber
Silveira
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus callocephalus  var.  glabra Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas totalmente glabras

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 768, R
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Paepalanthus callocephalus var. villosus
Silveira
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus callocephalus  var.  villosa Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas vilosas, pilosas principalmente no ápice

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 767, R
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Paepalanthus calvescens L.E.F.Silva &
Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
elíptica(s)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Fontana, 7319, MBML, 45174,  (MBML045174), Espírito Santo, Typus
L.E.F. Silva et al., 47, VIES (VIES043064), RB,  (RB01407392), Typus
L.E.F. Silva, 49, RB,  (RB01407394), Espírito Santo, Typus
L.E.F. Silva, 116, RB,  (RB01407397), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus calvescens L.E.F.Silva & Trovó

Figura 2: Paepalanthus calvescens L.E.F.Silva & Trovó
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Paepalanthus calvoides Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ruhland (1903) segrega Paepalanthus calvoides Ruhland de Paepalanthus glabrifolius Ruhland e Paepalanthus elongatulus
Ruhland em chave de identificação pelo caule sempre curto ou pouco alongado e lignificado com folhas arranjadas no ápice em
Paepalanthus calvoides.

COMENTÁRIO

Os nomes Paepalanthus calvoides Ruhland, Paepalanthus elongatulus Ruhland e Paepalanthus glabrifolius Ruhland são
considerados sinônimos heterotípicos ainda não publicados. O nome Paepalanthus glabrifolius é o mais amplamente utilizado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 5455, B, K,  (K000587302), P (P00716657)
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Paepalanthus calvulus (Ruhland) Hensold
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus elatus  var.  calvulus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s)
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento
mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Paepalanthus calvulus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e corola
das flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence a Paepalanthus sect. Chrysostegis pelas brácteas involucrais douradas
e brácteas florais e sépalas pilosas. Paepalanthus calvulus pode ser distinguida das demais espécies desta seção pelas anteras
senescentes marrons e brácteas involucrais glabras adaxialmente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19962, B (B 10 0247798), K,  (K000640053), Typus
Hensold, N., 720, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus calvulus (Ruhland) Hensold

Figura 2: Paepalanthus calvulus (Ruhland) Hensold

Figura 3: Paepalanthus calvulus (Ruhland) Hensold

BIBLIOGRAFIA

441

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123034.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123036.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123037.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Paepalanthus calvus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya calva (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus ibitipocensis Silveira
heterotípico Paepalanthus multicostatus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Sarquis, 7, RB, 451259,  (RB00552034), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus calvus Körn.

Figura 2: Paepalanthus calvus Körn.

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. & Sano, P. T. Nomenclatural and taxonomic changes in Paepalanthus (Eriocaulaceae) from São Paulo and Minas
Gerais, Brazil. Kew Bulletin (2010)
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Paepalanthus campanulatus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/
branca; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s) a(s)
obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 785, RB (RB01405317), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus campanulatus Trovó
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BIBLIOGRAFIA

Trovó, M., Silva, A.L., Tajima, A.S. & Coan, A.I., Phytotaxa, 456: 204, 2020.
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Paepalanthus camptophyllus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus camptophyllus, Paepalanthus camptophyllus var.
camptophyllus, Paepalanthus camptophyllus var. gracilis.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia não observado; forma não observada; pilosidade não observada;
ápice(s) não observado. Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s)
pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida de poucas coletas provenientes da Serra do Caraça e Serra de Capanema. Sua morfologia foi mal interpretada,
sendo o eixo alongado interpretado como caule alongado. Trabalhos recentes de filogenia (Andrino et al. 2020) e de morfologia
indicam que ela pertence ao gênero Actinocephalus, e o trabalho com a combinação nova já encontra-se submetido.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Paepalanthus camptophyllus e P. camptophyllus var. gracilis têm a mesma arquitetura de inflorescência, mas diferenciam-se pelas
folhas mais estreitas e laxas em P. camptophyllus var. gracilis.

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15520, B (B 10 0247837), K,  (K000640020), NY,  (NY00102805), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus camptophyllus Ruhland var.
camptophyllus

DESCRIÇÃO

Paepalanthus camptophyllus e P. camptophyllus var. gracilis têm a mesma arquitetura de inflorescência, mas diferenciam-se pelas
folhas mais estreitas e laxas em P. camptophyllus var. gracilis.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 5455, B
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Paepalanthus camptophyllus var. gracilis
Ruhland
DESCRIÇÃO

Paepalanthus camptophyllus e P. camptophyllus var. gracilis têm a mesma arquitetura de inflorescência, mas diferenciam-se pelas
folhas mais estreitas e laxas em P. camptophyllus var. gracilis.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 9440, B
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Paepalanthus canastrensis Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus gustavii Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/cuspidado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es)
numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial waxes) no
superficial wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°), or apiculate, cuspidate
or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface on adaxial surface. Leaves on
adaxial surface. Leaves 15–25 cm. Leaves 1–2 cm wide. Leaves 9–15. Leaf base wide approximately the same wide as the middle
region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf
margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette
persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main axis becomes
thicker with the growth of the plant. Main axis 2–4 cm thickness. Main axis 2–7 cm long. Partial capitula at scapes arranged in
a single row. Number of partial capitula in one scape 3–15. Scapes branched. Scapes glabrous, or pilose. Scapes scarcely pilose.
Scapes 15–32 cm long. Scapes 0.9–1.4 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged
side by side. Vascular bundles of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season
8–20. Sheath present. Sheath membranous, almost transparent. Sheath glabrous. Sheath very short and inconspicuous. Sheath
margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts
glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External
involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than the internal involucral bracts.
Internal involucral bracts orbiculate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown.
Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Petals of pistilate
flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3.5 mm long. Substrate sandy, or relatively dry.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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A.A. Silveira, 745, R (R000139231), Minas Gerais, Typus
N.M. Castro, 17, HUFU,  (HUFU00050699), Minas Gerais
R. Romero, 1946, HUFU,  (HUFU00050769), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus canastrensis Silveira

Figura 2: Paepalanthus canastrensis Silveira
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Figura 3: Paepalanthus canastrensis Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Paepalanthus candidus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s)
a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A. A., 358, R, 139234b,  (R000139234b), R, 139234a,  (R000139234a), R, 139234,  (R000139234), B (B 10
0247835), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus canescens (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus canescens, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon canescens Bong.
homotípico Dupatya canescens (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus canescens  (Bong.) Körn. var.  canescens

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); bráctea(s)
floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1415, B (B 10 0247834), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capanemae Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) hialina(s); comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 629, R, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus caparoensis Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus scopulifer Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 249, RB,  (RB01416444), SPF
L.S. Leoni, 2060, RB,  (RB01340923), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus caparoensis Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. & Sano, P. T. Nomenclatural and taxonomic changes in Paepalanthus (Eriocaulaceae) from São Paulo and Minas
Gerais, Brazil. Kew Bulletin (in press)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capillaris (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon capillare Bong.
homotípico Dupatya capillaris (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s)
marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 497a, P (P00716661), NY,  (NY00102617), K,  (K000587286), B (B 10 0247827), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capillatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta herbácea, 7-9 cm alt., raízes creme a castanhas, filamentosas, simples; Caule ramificado, desenvolvendo-se abaixo
do nível do solo, 0,5x1-3 cm. Folhas rosuladas, verdes, lineares, 0,3x2,5-3,5 cm, base com nervuras marcadas, ápice obtuso,
glabras. Espatas 2,0-2,4 cm compr., ápice agudo, glabras, base densamente pilosa, com faixas longitudinais verdes intercaladas
com faixas hialinas. Escapos 16-21 por roseta, 5-8 cm compr., marrons, seríceos, poucos tricomas simples, brancos, longos,
de até 6 mm compr. Capítulos 6 mm diâm., brancos, hemiglobosos, discoides. Brácteas involucrais 1,5-3,5x1,5-4 mm,
triangulares, obovadas a oblongas, castanhas a castanho-claras, membranáceas, ápice agudo ou acuminado, face adaxial
glabra e abaxial pubescente, bordas ciliadas e ápice ciliado a piloso. Flores 3-meras. Brácteas florais 2 mm compr., lineares,
verdes, membranáceas, ápice agudo, lâminas glabras, bordas ciliadas, tricomas brancos, simples, longos, 1,5 mm compr., ápice
densamente piloso, tricomas simples, brancos, até 0,5 mm compr. Flores estaminadas 3,5 mm compr., pediceladas; pedicelo 0,5
mm compr., tricomas simples, longos, até 2,5 mm compr.; sépalas 2 mm compr., espatuladas, unidas na porção mediana, verde-
claras, ápice agudo, glabras, ápice piloso; pétalas 2,5 mm compr., forma tubular, hialinas, ápice acuminado, glabras; estames
2 mm compr., livres; anteras bitecas, cremes; pistilódios 0,5 mm compr., papilosos, base vermelha. Flores pistiladas 3,5 mm
compr., pediceladas; pedicelo 0,5 mm compr., tricomas simples, longos, até 2,5 mm compr.; sépalas flores pistiladas 0,5x3 mm,
espatuladas, verdes, membranáceas, glabras, ápice acuminado, densamente piloso; pétalas 2 mm compr., oblongas, hialinas, ápice
acuminado, glabras, ápice piloso; pistilo 2,5 mm compr.; ramos estigmáticos bífidos, 1,5 mm compr., vermelho-intensos na base e
restante amarelo, ramos nectaríferos bífidos, 1,5 mm compr.; estaminódios escamiformes. Sementes não observadas.

COMENTÁRIO

Silveira (1928) destaca os tricomas simples longos no escapo e as brácteas involucrais ultrapassando pouco a altura das flores
como caracteres diagnósticos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Silveira, A., 562, R, 139233,  (R000139233), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus capillatus Silveira

Figura 2: Paepalanthus capillatus Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capillifolius Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 36456, FMNH, V0045757F,  (V0045757F), US, 2849694,  (US00088327), SP, 141322,  (SP030034),
NYBG, 00102809,  (NY00102809), BHCB, 181179,  (BHCB035332), MO (MO202502), MBM (MBM034342), LL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus capillifolius Moldenke
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus capillifolius Moldenke

Figura 3: Paepalanthus capillifolius Moldenke
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capitatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/face(s) abaxial vilosa(s)/esparsamente pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial glabrescente(s);
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 820, R, 139235g,  (R000139235g), R, 139235f,  (R000139235f), R, 139235e,  (R000139235e), R, 139235d, 
(R000139235d), R, 139235c,  (R000139235c), R, 139235b,  (R000139235b), R, 139235a,  (R000139235a), R, 139235, 
(R000139235), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capito Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya capito (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) amarelado; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s)
abaxial vilosa(s)/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo, coletado entre os municípios de Serro e Diamantina. Provavelmente um sinônimo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus capixaba Trovó, Fraga &
Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 19336, RB, 64116,  (RB00600300), Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 10303, RB,  (RB01112015), Espírito Santo, Typus
A.C. Brade, 19995, RB, 67060,  (RB00600397), Espírito Santo, Typus
R. Goldenberg, 2138, RB,  (RB00996550), Espírito Santo, Typus
A.C. Brade, 19336, RB,  (RB01112049), Espírito Santo, Typus
L. Kollmann, 11599, RB,  (RB01112036), Espírito Santo, Typus
A.C. Brade, 19995, RB,  (RB01112046), Espírito Santo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus capixaba Trovó, Fraga & Sano

Figura 2: Paepalanthus capixaba Trovó, Fraga & Sano

Figura 3: Paepalanthus capixaba Trovó, Fraga & Sano
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Paepalanthus carvalhoi Giul. &
E.B.Miranda
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/margem(ns) densamente ciliada(s) na(s) base; ápice(s) acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/
pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, PCD 722, HUEFS (HUEFS020882), ALCB (ALCB000035), Typus
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Paepalanthus cassiae Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) creme/dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Munhoz, N. Rodrigues & K.M.O. Ramos, 1392, FURB (FURB04456), RB, 452548,  (RB00495102), RB, 422778, 
(RB00492975), RB, 422778,  (RB01343493), RB, 422778,  (RB01395757), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus cassiae Trovó
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Paepalanthus catharinae Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus catharinae, Paepalanthus catharinae var. catharinae,
Paepalanthus catharinae var. hatschbachii.

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus brevipedunculatus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
creme/estramínea/dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

P. catharinae var. hatschbachii ainda é um nome válido, mas está sendo sinonimizado em um trabalho em fase de redação.

MATERIAL TESTEMUNHO

E. H. G. Ule, 1621, B (B 10 0247826), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus catharinae Ruhland

Figura 2: Paepalanthus catharinae Ruhland

Figura 3: Paepalanthus catharinae Ruhland

471

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122645.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122648.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122650.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 4: Paepalanthus catharinae Ruhland

472

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299122652.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus catharinae Ruhland var.
catharinae

DESCRIÇÃO

Espécie geralmente formando touceiras, brácteas involucrais creme a douradas. Restritas à região Sul do Brasil. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 1621, B
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Paepalanthus catharinae var. hatschbachii
(Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus hatschbachii Moldenke

DESCRIÇÃO

P. catharinae var. hatschbachii ainda é um nome válido, mas está sendo sinonimizado em um trabalho em fase de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 45676, NY
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Paepalanthus cephalotrichus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) agudo(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/verde;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta herbácea, 10-16 cm alt., raízes castanho-claras, filamentosas, simples. Caule simples, em geral compacto, 0,5-1x2,5-5 cm,
em geral desenvolvendo-se no nível do solo. Folhas rosuladas, verdes, lineares, 0,3-0,6x2,5-6,5 cm, ápice agudo, glabras. Espata
1,6-2,0 cm compr., glabra, ápice acuminado, ciliado. Escapos de 15 a muitos, 7-13 cm compr., verdes, glabros. Capítulo 0,5-0,7
mm diâm., brancos, oblatos. Receptáculo discoide. Brácteas involucrais 2x2-2,5 mm, obovadas, verde-escuras a castanhas, ápice
agudo, face adaxial glabra, abaxial pubérula, bordas e ápice pilosos. Flores 3-meras. Brácteas florais 2 mm compr., espatuladas,
verde-escuras, ápice agudo, glabras, ápice densamente piloso. Flores estaminadas 2,5 mm compr., pediceladas; pedicelo 0,5 mm
compr., piloso, tricomas simples, de 1 mm compr.; sépalas 2,5 mm compr., espatuladas unidas na base, verdes, ápice agudo,
glabras, ápice piloso; pétalas 1,5 mm compr., tubulares, trilobadas, hialinas, ápice agudo, glabras; estames 1,5 mm compr., livres;
anteras bitecas, creme; pistilódios ca. 0,8 mm compr., papilosos. Flores pistiladas 2,5 mm compr., pediceladas; pedicelo 0,5 mm
compr., tricomas simples, castanhos; sépalas 2 mm compr., oblongo- espatuladas, unidas na base, glabras, verde-escuras, ápice
agudo, piloso; pétalas 2 mm compr., oblongo-espatuladas, unidas na base, hialinas, ápice agudo, glabras, ápice ciliado; pistilo 2,5
mm compr.; ramos estigmáticos 1,5 mm compr., bífidos, ramos nectaríferos 1 mm compr., papilosos.; estaminódio escamiforme.
Sementes não observadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 349, R, 139237,  (R000139237), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus cephalotrichus Silveira

Figura 2: Paepalanthus cephalotrichus Silveira

Figura 3: Paepalanthus cephalotrichus Silveira
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Paepalanthus chaseae Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s);
bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Chase, A., 10358, US,  (US00088329), Typus
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Paepalanthus chiquitensis Herzog
Tem como sinônimo
heterotípico Dupatya speciosa Kuntze
heterotípico Eriocaulon speciosum Bong.
heterotípico Paepalanthus amoenus  var.  bolivianus Moldenke
heterotípico Paepalanthus erectifolius  var.  glabra Silveira
heterotípico Paepalanthus erectifolius  var.  grandifolia Silveira
heterotípico Paepalanthus erectifolius  var.  grandifolius Silveira
heterotípico Paepalanthus formosus Moldenke
heterotípico Paepalanthus giganteus Sano
heterotípico Paepalanthus moldenkeanus R.E.Schult.
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  attenuatus Moldenke
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  bolivianus Moldenke
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  calvescens Moldenke
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  goyazensis Moldenke
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  pulverulentus Moldenke
heterotípico Paepalanthus speciosus (Bong.) Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição completa é apresentada em inglês. 

COMENTÁRIO

Espécie de ampla distribuição no Brasil, cuja delimitação é frágil, compreendendo um complexo de espécies. Na circunscrição
aqui adotada, é diferenciada das demais espécies por possuir as brácteas do eixo de inflorescência com disposição remota,
variando em forma e tamanho da base para o ápice. Uma descrição completa é apresentada em inglês. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Tocantins)
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Nordeste (Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Marcelo Fragomeni Simon, 2137, CEN (CEN00087149), Mato Grosso
Pires, J.M., 16333, MG (MG063234), NY,  (NY00898181), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus chiquitensis Herzog

Figura 2: Paepalanthus chiquitensis Herzog
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Figura 3: Paepalanthus chiquitensis Herzog
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Paepalanthus chloroblepharus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 2726, HBG, R, 66,  (R000000066), R, 66a,  (R000000066a), B, 66a (B 10 0247824), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus chloroblepharus Ruhland
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Paepalanthus chlorocephalus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/amarelado; bráctea-
involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/
face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus chlorocephalus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e corola
das flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais enegrecidas e
às anteras pigmentadas. Difere das espécies da série pelo hábito em roseta, com folhas curtas, e pelas brácteas florais e sépalas
despigmentadas. A característica mais marcante em campo são as brácteas involucrais das séries mais internas com as margens
mais claras, característica compartilhada com Paepalanthus senaeanus, da qual se diferencia pelas brácteas involucrais mais
curtas, ultrapassando o disco de flores em  1.3--4.00 mm (vs. 5--8 mm), e pelas brácteas florais lanceoladas (vs. plumosas).  
Planta herbácea, 29 a 53 cm alt.; raízes castanho-escuras, 0,5-1,0 mm diâm., filamentosas, simples; caule curto, até 1,0-3,5 cm
compr., ramificando abaixo do nível do solo. Folhas rosuladas, verdes a oliváceas, lineares, 0,3-0,6x4,5-10 cm, ápice agudo,
obtuso ou acuminado; base com nervuras marcadas, tricomas creme, simples, longos, até 13 mm compr., na inserção da folha;
lâminas, bordas e ápice pubérulos. Espata 5,5-8,5 cm compr., ápice acuminado, lâmina pubérula a pubescente, ápice ciliado,
tricomas simples. Escapos 4-9 por roseta, 25,5-38,0 cm compr., castanho-claros, pubescentes. Capítulo 1,5-2,3 mm diâm.,
clorótico, em geral obcônico. Brácteas involucrais 3-5x3-10,5, naviculares a lanceoladas, castanho-escuras nas séries iniciais,
margens hialinas, tornando-se inteiramente cremes nas séries terminais, ápice acuminado a agudo, face abaxial pilosa a levemente
pilosa apenas na faixa central, bordas ciliadas, face adaxial glabra, passando a pubérul, piloso da porção mediana ao ápice, ápice
glabro a barbado. Flores 3-meras. Brácteas florais 7 mm compr., espatuladas, creme, ápice agudo, faces abaxial e adaxial glabras,
terço superior piloso, ápice densamente piloso, bordas ciliadas, tricomas longos, simples. Flores estaminadas 6,5 mm compr.,
pediceladas; pedicelo 1,5 mm compr., tricomas simples, longos, até 4 mm compr.; sépalas 5 mm compr., espatuladas, hialinas nas
margens a creme para o centro, ápice agudo, faces abaxial e adaxial glabras, ápice densamente piloso, bordas ciliadas, tricomas
longos, simples; pétalas 3 mm compr., tubulares, hialinas, com pontuações negras no ápice, ápice agudo, face externa glabra, tubo
internamente piloso, tricomas simples; estames 3 mm compr., livres; anteras bitecas, amarelas a castanho-escuras; pistilódios 1
mm compr. Flores pistiladas 6,5 mm compr., pediceladas; pedicelo 0,5 mm compr., tricomas simples, 3 mm compr.; sépalas 6
mm compr., espatuladas, hialinas na base a creme para o ápice, ápice agudo, glabras em ambas as faces, terço superior piloso na
face adaxial, ápice barbado, tricomas simples, brancos, até 1 mm compr.; pétalas 5 mm compr., espatuladas, hialinas, ápice com
pontuações negras, truncado, face abaxial glabra, adaxial pilosa, borda ciliada, tricomas simples, longos, ápice ciliado; pistilo 5
mm compr., ramos estigmáticos 4 mm compr., ramos nectaríferos, 1 mm compr., estaminódio escamiforme presente. Sementes
não observadas no material analisado

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 372, R, 181821c,  (R000181821c), R, 181821b,  (R000181821b), R, 181821a,  (R000181821a), R, 181821, ,
 (R000181821), B (B 10 0247822), R, 140542,  (R000140542), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus chlorocephalus Silveira

Figura 2: Paepalanthus chlorocephalus Silveira
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Figura 3: Paepalanthus chlorocephalus Silveira

Figura 4: Paepalanthus chlorocephalus Silveira

Figura 5: Paepalanthus chlorocephalus Silveira
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Figura 6: Paepalanthus chlorocephalus Silveira

Figura 7: Paepalanthus chlorocephalus Silveira
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Hensold, N. (1996) Paepalanthus subg. Xeractis (Eriocaulaceae): notes and nomenclatural changes. Phytologia 81: 24–27. 
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Paepalanthus chloronema Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) elíptica(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 587, R, 181822,  (R000181822), R, 181822a,  (R000181822a), R, 181822b,  (R000181822b), Minas Gerais,
Typus
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Paepalanthus chlorophyllus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 563, R, 181820a,  (R000181820a), R, 181820,  (R000181820), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus chloropus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/pubescente(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo a(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara/marrom/marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 809, R, 181817,  (R000181817), Typus
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Paepalanthus chrysolepis Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus barreirensis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme;
bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s)
adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus chrysostegis pertente a P. subg. Xeractis pelas suas brácteas involucrais que ultrapassam o disco de flores, além
de flores estaminadas com corola pilosa internamente. A espécie é atribuída a P. sect. Chrysostegis pelas suas brácteas douradas.
Pode ser distinguida das demais espécies da seção pelo seu porte mais delicado, folhas marcadamente ciliadas, capítulos menores
com brácteas involucrais reflexas a enroladas, glabras adaxialmente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 691, R, 140546c,  (R000140546c), R, 140546b,  (R000140546b), R, 140546a,  (R000140546a), R, 140546, 
(R000140546), R

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus chrysolepis Silveira

Figura 2: Paepalanthus chrysolepis Silveira

Figura 3: Paepalanthus chrysolepis Silveira
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Figura 4: Paepalanthus chrysolepis Silveira

Figura 5: Paepalanthus chrysolepis Silveira

Figura 6: Paepalanthus chrysolepis Silveira
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Paepalanthus chrysophorus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/
pubescente(s) a(s) glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) agudo(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais)
hialina(s); comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 828, R, 181818,  (R000181818), R, Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus ciliolatus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus albo-ciliatus Silveira
heterotípico Paepalanthus albociliatus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo
terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15527, B (B 10 0247821), IAN (IAN093309), K,  (K000587303), NY,  (NY00102812), P (P00716662), P
(P00716663), Typus
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Paepalanthus cinereus Giul. & L.R.Parra
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus vestitus  var.  caulescens Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s)/
estreitamente triangular(es); pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) abaxial velutina(s)/face(s) adaxial
densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente velutina(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor(es) igual ou maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s)/
pubérula(s) a(s) pubescente(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Stannard, B.L., H52759, CEPEC,  (CEPEC00096819), K,  (K000189943), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus cinereus Giul. & L.R.Parra

Figura 2: Paepalanthus cinereus Giul. & L.R.Parra

496

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F292835306.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus clausenii Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
creme; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/
face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus claussenii pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e corola das
flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais enegrecidas e às
anteras pigmentadas. Dentre as espécies com caule curto e folhas em roseta, pelas brácteas involucrais com indumento adaxial
esparsamente pubescente, restrito ao ápice, além de brácteas florais e sépalas homogeneamente escuras.   

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas de materiais históricos coletados por Claussen entre 1842 e 1843, sem localidade indicada, porém
atribuída por Ruhland (1903) para o Pico de Itabira, no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais.
Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, 129, BR, BM
P. Claussen, s.n., K,  (K000988723), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus clausenii Hensold

Figura 2: Paepalanthus clausenii Hensold

BIBLIOGRAFIA
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Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus coloides Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s)
creme; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

O material tipo é do Planalto de Diamantina, provavelmente trata-se de um sinônimo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19995, B (B 10 0247818), B (B 10 0247819), NY,  (NY00102814), P (P00716665), P (P00716666), P
(P00716667), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus comans Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus acutalis Silveira
heterotípico Paepalanthus fuscus Silveira
heterotípico Paepalanthus goncalensis Silveira
heterotípico Paepalanthus standleyi Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s)/
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha
a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus comans pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e corola das
flores estaminadas pilosas adaxialmente. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais enegrecidas e às
anteras pigmentadas. Nesta série, difere das demais espécies de caule curto e folhas em roseta pelas brácteas involucrais com
indumento adaxial restrito ao ápice, ultrapassando brevemente (em até 2.5 mm) o disco de flores, pela pigmentação escura das
brácteas florais, além de pistilódios nectaríferos com papilas espessadas.  

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 508, R, 140539,  (R000140539), R, 140539a,  (R000140539a), R, 140544,  (R000140544), R, 140544a, 
(R000140544a), R, 181823b,  (R000181823b), R, 181823a,  (R000181823a), R, 181823,  (R000181823), R, 140563b, 
(R000140563b), R, 140563a,  (R000140563a), R, 140563,  (R000140563), R
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus comans Silveira

Figura 2: Paepalanthus comans Silveira

Figura 3: Paepalanthus comans Silveira
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Figura 4: Paepalanthus comans Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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502

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F292041075.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus comosus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie ainda aceita, mas trata-se de um sinônimo, o trabalho com a proposta de sinonimização está em fase de final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 674, R, Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus complanatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial
pubescente(s) a(s) pilosa(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas herbáceas, 29 - 52 cm alt.; raízes marrons, até 1 mm diâm., filamentosas, simples; caule alongado, 4-16 cm compr.,
raramente ramificado no nível do solo em indivíduos mais velhos. Folhas rosuladas, verdes, ovadas, 1-2x4,5-9 cm, ápice
acuminado; base com nervuras pouco marcadas, glabras. Espata 5,5-11 cm compr., ápice acuminado a agudo, base com tricomas
simples longos de até 5 mm compr., lâmina glabra a pubérula e ápice ciliado a barbado. Escapos 2 - 12 por roseta, variando
com o porte do hábito, 24 - 37,5 cm compr., verdes a amarelados, pubélos a pilosos. Capítulo 1,2-1,5 cm diâm., brancos com
faixas circulares negras, discóides. Brácteas involucrais 3-5x4,5-7 mm, naviculares, obovadas a oblongas, base castanha a ápice
negro, ápice acuminado a agudo, bordas ciliadas, na séries iniciais, face abaxial da lâmina glabra ao centro a pubescentes para as
margens e ápice glabro, na face adaxial lâmina glabras com o terço superior levemente a completamente piloso, ápice barbado.
Flores 3-meras. Brácteas florais 4 mm compr. linear-espatuladas a espatuladas, de creme na base para castanhas no ápice,
ápice obtuso, glabras em ambas as faces, ápice barbado, tricomas simples, brancos, 0,5 mm compr. Flores estaminadas 4 mm
compr., pediceladas; pedicelo flores estaminadas aprox. 1 mm compr., tricomas simples, longos, 2,5 mm compr.; sépalas flores
estaminadas 0,8x3 mm, espatuladas, hialinas a verde-claras, com pintas negras na lâmina, ápice arredondado a truncado, faces
abaxiais e adaxiais glabras, ápice piloso, tricomas simples, 0,8 mm compr..; pétalas flores estaminadas 2 mm compr., tubulares,
creme, ápice arredondado, interior piloso, exterior glabro, margem do ápice ciliada; estames 1,7 mm compr., livres; anteras
bitecas, laranja-claras, amareladas ou creme; pistilódios 0,4 mm compr. Flores pistiladas 4 mm compr., pediceladas; pedicelo
flores pistiladas ca. 1 mm compr., tricomas simples, longos, 2,5 mm compr.; sépalas flores pistiladas 0,5x3,5-4 mm, espatuladas
a lineares, verde-claras, ápice obtuso, ambas as faces glabras, ápice levemente piloso; pétalas flores pistiladas 0,5x3 mm, linear-
espatuladas, hialinas nas margens a creme no centro, ápice obtuso, ambas as faces glabras, ápice levemente piloso; pistilo 2,5-3
mm compr., ramos estigmáticos ramificados, 1-1,5 mm compr.; ramos nectaríferos ca. 0,5 mm compr.; estaminódio escamiforme,
presente. Sementes vermelhas, pubérulas.
Paepalanthus complanatus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas pilosas adaxialmente e corola das flores
estaminadas pilosas internamente; porém, diferentemente da maioria das espécies do subgênero, suas brácteas involucrais não
ultrapassam o disco de flores e são pilosas apenas no ápice. Pertence a Paepalanthus ser. Albidi devido às brácteas involucrais
enegrecidas e às anteras não pigmentadas.
Além disso, a maioria das espécies apresenta o caule alongado, como em P. complanatus. Dentre as espécies da série, pelas
brácteas involucrais em séries de coloração homogênea negra e ápice obtuso, que não ultrapassam o disco de flores. É mais
próxima morfologicamente de S. nigrescens, da qual difere pelo caule alongado (vs. curto) e pelas brácteas florais lanceoladas
(vs. espatuladas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Michaeli, J., 369, R, 140560,  (R000140560), R, 140560a,  (R000140560a), R, 140560b,  (R000140560b)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus complanatus Silveira

Figura 2: Paepalanthus complanatus Silveira
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Figura 3: Paepalanthus complanatus Silveira

Figura 4: Paepalanthus complanatus Silveira

Figura 5: Paepalanthus complanatus Silveira
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Figura 6: Paepalanthus complanatus Silveira

Figura 7: Paepalanthus complanatus Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus conduplicatus Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus conduplicatus, Paepalanthus conduplicatus var. conduplicatus,
Paepalanthus conduplicatus var. pubescens.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya conduplicata (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  conduplicatulus Ruhland
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  conduplicatus (Körn.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia alterna(s) dística(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial densamente
serícea(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves conduplicate. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial
waxes) superficialy waxy. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°), or apiculate,
cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf
surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves abaxial surface.
Leaf indumentum deciduous, or persistent. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf
margins absent, or present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly visible. Indumentum on leaf
margins with a few long trichomes. Leaves 20–38 cm. Leaves 0.9–1.3 cm wide. Leaves 22–30. Leaf base wide approximately
the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent.
Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular
bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal. Main axis keeps the same diameter even when
the plant is growing. Main axis 1–2 cm thickness. Main axis 1–6 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula
spherical. Young capitula compact, with partial capitula densely appresed. Number of partial capitula in one scape 12–30.
Scapes unbranched. Scapes glabrous, or pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 65–75 cm long. Scapes 2–2.4 times the length
of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith, or
without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 3–8. Sheath present. Sheath papery, green.
Sheath glabrous, or pilose. Sheath loosely pilose. Sheath between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth.
Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the
dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts
green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral
bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts
laceolate to ovate, or oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 2.2–3 mm long. Petals of
pistilate flowers 1–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.8–3 mm long. Substrate rocky, or sandy, or flooded.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Key to varieties of P.conduplicatus Koern.
 
1. Leaf indumentum deciduous; Sheath margin without cilia ………. P.conduplicatus Koern. var. conduplicatus
     Leaf indumentum persistent; Sheath margin ciliate ………………P. conduplicatus Koern. var. pubescens Alv. Silv.

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 1322, K,  (K000640056), B (B 10 0247817), B (B 10 0247816), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273--508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus conduplicatus Körn. var.
conduplicatus

DESCRIÇÃO

Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves conduplicate. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial
waxes) superficialy waxy. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°), or apiculate,
cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf
surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on adaxial surface. Leaves glabrous or scarcely pilose at the apex.
Leaves adaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on
leaf margins absent, or present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly visible. Indumentum on
leaf margins with a few long trichomes. Leaves 20–38 cm. Leaves 0.9–1.3 cm wide. Leaves 22–30. Leaf base wide approximately
the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent.
Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular
bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal. Main axis keeps the same diameter even when
the plant is growing. Main axis 1–2 cm thickness. Main axis 1–6 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula
spherical. Young capitula compact, with partial capitula densely appresed. Number of partial capitula in one scape 12–30. Scapes
unbranched. Scapes glabrous. Scapes 65–75 cm long. Scapes 2–2.4 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape
in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith, or without vascular bundles in the pith. Number
of scapes during a flowering season 3–8. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous. Sheath between one and two
thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped
from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral
bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than
the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal
involucral bracts green to dark brown. Floral bracts laceolate to ovate, or oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute.
Sepals of pistilate flowers 2.2–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.8–3 mm long.
Substrate rocky, or sandy, or flooded.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 1322, K, F, B, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273-508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus conduplicatus var.
pubescens Silveira
DESCRIÇÃO

Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves conduplicate. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial
waxes) superficialy waxy. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°), or apiculate,
cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf
surface on abaxial surface. Leaves pilose. Leaves on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves glabrous or scarcely pilose at
the apex. Leaves adaxial surface, or abaxial surface. Leaf indumentum persistent. Leaf indumentum short appressed trichomes,
with 3 cells. Indumentum on leaf margins present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly
visible. Indumentum on leaf margins with a few long trichomes. Leaves 20–26 cm. Leaves 0.9–1.3 cm wide. Leaves 20–23. Leaf
base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at
the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of
cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal. Main axis keeps the
same diameter even when the plant is growing. Main axis 1–2 cm thickness. Main axis 1–6 cm long. Partial capitula at scapes
radially oriented. Capitula spherical. Young capitula compact, with partial capitula densely appresed. Number of partial capitula
in one scape 12–30. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 65–75 cm long. Scapes 2–2.4 times the
length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith.
Number of scapes during a flowering season 3–8. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose.
Sheath between one and two thirds of the leaf length, or as long as or longer than leaves. Sheath margin smooth. Sheath margin
ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External
involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown.
External involucral bracts at least one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to
ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts laceolate to ovate, or
oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 2.2–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1–2.5
mm long. Sepals of staminate flowers 1.8–3 mm long. Substrate rocky, or sandy, or flooded. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 550, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
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Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus conjunctus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição detalhada é apresentada em inglês.

COMENTÁRIO

Uma descrição detalhada é apresentada em inglês.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ramos, A.E. et al., 1878, HEPH,  (HEPH00014788), Distrito Federal, Typus
Faria, CA, 228, UB (UB0013840), Distrito Federal
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus contasensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s)
esparsamente vilosa(s) a(s) glabrescente(s)/amba(s) face(s) velutina(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/pilosa(s)/velutina(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G., 56791, K,  (K000293223)
R.M. Harley, 19900, HUEFS (HUEFS089074), CEPEC,  (CEPEC00019595), K
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cordatus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma oblonga(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22324, B (B 10 0247815), K,  (K000640074), NY,  (NY00102824), P (P00716668), P (P00716669)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus cordatus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus coronarius Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus coronarius, Paepalanthus coronarius var. ciliata, Paepalanthus
coronarius var. coronarius.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) adaxial/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo
axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) dourada/marrom clara/marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Folhas pubescentes apenas na face abaxial, glabras na face adaxial, margem espessa não ciliada, 20-30 cm de comprimento x
1,5-3 cm de largura........Paepalanthus coronarius var coronarius
Folhas pubescentes em ambas as faces, tricomas curtos, margem ciliada, 12-25 cm de comprimento x 1 cm de
largura..............................Paepalanthus coronarius var. ciliata

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, 758, R, 181826,  (R000181826), R, 181826a,  (R000181826a), R, 181826b,  (R000181826b), R, 181826c, 
(R000181826c), R, 181826d,  (R000181826d), R, 181827,  (R000181827), R, 181827a,  (R000181827a), R, 181827b, 
(R000181827b), R, 181827c,  (R000181827c), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus coronarius Silveira var.
coronarius

DESCRIÇÃO

Folhas pubescentes apenas na face abaxial, glabras na face adaxial, margem espessa não ciliada, 20-30 cm de comprimento x
1,5-3 cm de largura

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 758, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus coronarius var. ciliata
Silveira
DESCRIÇÃO

Difere da variedade tipo pelas folhas pubescentes em ambas as faces, tricomas curtos, margem ciliada, 12-25 cm de comprimento
x 1 cm de largura

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 506, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus corymbosus (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon corymbosum Bong.
homotípico Dupatya corymbosa (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax. Apex
of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf
surface no undulations, or undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves on adaxial surface. Indumentum on leaf margins
present. Indumentum on leaf margins persistent. Indumentum on leaf margins with many short trichomes, frequently hirsute.
Leaves 10–22 cm. Leaves 0.3–0.7 cm wide. Leaves 25–35. Leaf base wide at least twice as wide as the middle region. Adaxial
surface of foliar base with a red spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin present.
Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous.
Main axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main axis 1.5 cm thickness. Partial capitula at scapes arranged
in a single row. Number of partial capitula in one scape 2–7. Scapes branched. Scapes scarcely pilose. Scapes 15–26 cm long.
Scapes 1–2 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith, or in several rings
arranged side by side. Vascular bundles of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering
season 2–7. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous. Sheath almost one third of the leaf length. Sheath margin
smooth. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on
the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts strongly acuminate or caudate. External
involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal
involucral bracts. Internal involucral bracts orbiculate. Internal involucral bracts obtuse to acute, or strongly acuminate or caudate.
Internal involucral bracts green to dark brown, or white. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute.
Sepals of pistilate flowers 2–3 mm long. Petals of pistilate flowers 2–3 mm long. Sepals of staminate flowers 2–3.5 mm long.
Substrate rocky, or sandy. Altitude 1800 meters above sea level

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 286, B (B 10 0247814), K,  (K000640062), P (P01727271), G, G00192114,  (G00192114), Typus

BIBLIOGRAFIA

Bongard, A.G.H. 1831. Essai Monographique sur les espèces d’Eriocaulon du Brésil.  Mémoires de l’Académie Impériale des
Sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. ser. 6, 601--655.
Kunth, C.S. 1841. Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis
characteribus, differentiis et synonymis. Tomus tertius 492--580.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p. 
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p.
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/6/40/6/2/k000640062.dzi
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus crateriformis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-
involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral em Minas Gerais. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 588, R, 181834c,  (R000181834c), R, 181834b,  (R000181834b), R, 181834a,  (R000181834a), R, 181834, 
(R000181834), Typus
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181834c_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181834b_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181834a_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181834_001


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus crinitus Tissot-Sq.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax. Apex
of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf
surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface.
Leaf indumentum persistent. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins present.
Indumentum on leaf margins persistent. Indumentum on leaf margins with many short trichomes, frequently hirsute. Leaves
14–15 cm. Leaves 0.3–0.4 cm wide. Leaves 37–46. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial
surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin absent.
Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or
persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main axis keeps
the same diameter even when the plant is growing. Main axis 1.5–2.5 cm thickness. Main axis 1–2 cm long. Partial capitula at
scapes arranged in a single row. Number of partial capitula in one scape 3–5. Scapes branched. Scapes pilose. Scapes densely
pilose. Scapes 13–20 cm long. Scapes 1–1.4 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged
side by side. Vascular bundles of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season
20–45. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath densely pilose. Sheath almost one third of the leaf length,
or between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin with fibers. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight and
truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts with persistent indumentums on the dorsal face. External involucral
bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts strongly acuminate or caudate. External involucral bracts white. External
involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral bracts
lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute, or strongly acuminate or caudate. Internal involucral bracts green
to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long.
Petals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 2–3 mm long. Substrate sandy. Altitude 800–1200 meters
above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L. Tissot-Squalli, 67, ICN,  (ICN00000192), ICN, ,  (ICN00000191), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus crinitus Tissot-Sq.

Figura 2: Paepalanthus crinitus Tissot-Sq.

BIBLIOGRAFIA

Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p. 
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Fünf neue Arten und zwei neue Varietaten der Untergattung Platycaulon (Paepalanthus) –
Eriocaulaceae. Feddes Repertoriurn 108(5-6): 361-380.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/0/1/92/icn00000192.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/0/1/91/icn00000191.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/icn/icn/0/0/1/91/icn00000191_1.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F273906953.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F273906954.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cryocephalus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais)
castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 830, R, 181819b,  (R000181819b), R, 181819a,  (R000181819a), R, 181819,  (R000181819), Typus
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181819b_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181819a_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181819_001


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cururensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s);
escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) simples/bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sioli, H., s.n., NY,  (NY00102827), IAN (IAN029162), Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/10/28/27/ny_00102827.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus cuspidatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais)
castanha/dourada/preta; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 558, R, 181829a,  (R000181829a), R, 181829,  (R000181829), Typus
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181829a_001
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181829_001


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus damazioi Beauverd
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es)
solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) preta/verde; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damazio, L.B., 1844, RB, 63791,  (RB00283284), G, Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/32/84/00283284.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus dasynema Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es); pilosidade pubescente(s);
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19997, B (B 10 0247813), K,  (K000640013), Minas Gerais, Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/6/40/1/3/k000640013.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus decorus Abbiatti
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
falciforme(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s)/
glabrescente(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) dourada; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/espatulada(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Spegazzini, C., 16389, LPS

BIBLIOGRAFIA

Abbiatti, D. 1948. Uma nueva especie de Eriocaulaceae del Brasil. Notas del Museu de La Plata, Bot. 13(66): 307-311.
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Paepalanthus decumbens Trovó & Picanço
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma falciforme(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s)
acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.L.Picanço et al., 69, R, Minas Gerais, Typus
Couto, D.R., 3392, R,  (R010062287), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus decumbens Trovó & Picanço

Figura 2: Paepalanthus decumbens Trovó & Picanço
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus decussus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya decussa (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s);
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, s.n., NY,  (NY00102829), B (B 10 0247812)
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Paepalanthus dendroides (Kunth in
H.B.K.) Kunth
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/castanha/dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 901, RB, 236530,  (RB00599983), Amazonas
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Paepalanthus desperado Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Schwacke, W., 12046, B (B 10 0247811), Typus
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Paepalanthus diamantinensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
ápice(s) agudo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme/ocráceo/enegrecido; bráctea-
involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.L.M. Barreto, 9920, NY,  (NY00102832), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus dianthoides Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus dianthoides, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya dianthoides (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus dianthoides  var.  langsdorffii Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espirodística(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s)
adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/elíptica(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus dianthoides pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais pilosas adaxialmente, assim como a corola
das flores estaminadas, porém, diferentemente da maioria das espécies do subgênero, as brácteas involucrais não ultrapassam
o disco de flores. Pertence a P. ser. Albidi devido às brácteas involucrais enegrecidas e às anteras não pigmentadas. A espécie
pode ser distinguida das demais da série pelo caule alongado, as brácteas involucrais com as séries similares em cor, enegrecidas,
com indumento restrito ao ápice, e as brácteas florais e sépalas negras, ao menos na porção distal. Todas essas características são
compartilhadas com P. langsdorffii, da qual difere pela corola das flores estaminadas com os lobos pigmentados e ciliadas ao
longo de toda a margem. 

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis:
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ackermann, s.n., B (B 10 0247810), Typus
N. Hensold, 538, K,  (K000988749), Minas Gerais
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Echtemacht, L., 1954, HUFU,  (HUFU00029743), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus dianthoides Mart.

Figura 2: Paepalanthus dianthoides Mart.

Figura 3: Paepalanthus dianthoides Mart.
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Figura 4: Paepalanthus dianthoides Mart.

Figura 5: Paepalanthus dianthoides Mart.

BIBLIOGRAFIA
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Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus dichromolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) truncado(s)/margem(ns) lacerada(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura/marrom clara/marrom; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie é possivelmente um sinônimo. Requer mais estudos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 351, R, 181833,  (R000181833), B, 181833 (B 10 0247808), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus digitiformis Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espirodística(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) verde/marrom escura; comprimento mais longa que
flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus digitiformis pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais e corola das flores estaminadas
pilosas adaxialmente, porém as brácteas involucrais não ultrapassam o disco de flores como a maioria das espécies do
subgênero. Pertence a Paepalanthus ser. Albidi devido às brácteas involucrais enegrecidas e às anteras não pigmentadas.
Apresenta o caule alongado, como a mairoria das espécies da série. Compartilha com P. uncinatus as séries externas das brácteas
involucrais esverdeadas, assim como as brácteas florais de ápice uncinado, da qual difere por um dimofismo mais pronunciado das
brácteas involucrais, sendo as séries internas marcadamente marrom-escuras, e pela corola menor, além do caule mais ramificado
na base, folhas menores e mais esclerificadas.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 520, RB, 289289,  (RB00282878), NY,  (NY00102835), MBM (MBM108844), K,  (K000640046), NY
Echtemacht, L., 1975, HUFU, 289289,  (HUFU00029742), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus digitiformis Hensold

Figura 2: Paepalanthus digitiformis Hensold

Figura 3: Paepalanthus digitiformis Hensold
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Figura 4: Paepalanthus digitiformis Hensold

Figura 5: Paepalanthus digitiformis Hensold

Figura 6: Paepalanthus digitiformis Hensold
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Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
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Paepalanthus diplobetor Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s);
escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 2720, B, 47901a (B 10 0247802), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus diplobetor Ruhland
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Figura 2: Paepalanthus diplobetor Ruhland
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Paepalanthus distichophyllus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus distichophyllus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon distichophyllum Mart.
homotípico Dupatya distichophylla (Mart.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus distichophyllus  var.  gardneri Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/alterna(s) dística(s); forma
estreitamente triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s)
a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Franco, I.M., 776, HUFU,  (HUFU00029718), Minas Gerais
C.J. Costa, 3, HUFU, 63176,  (HUFU00029719), Minas Gerais
C.F.P. Martius, s.n., B (B 10 0247801), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus distichophyllus Mart.
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Paepalanthus diversifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom clara/marrom/marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 734, R, 181831,  (R000181831), R, 181831a,  (R000181831a), Typus
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Paepalanthus dupatya Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
heterotípico Dupatya hirsuta (Wikstr.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s)/
oblonga(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s)
truncado(s)/esparsamente pilosa(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) elíptica(s)/oval(ais)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: cushion plant, or rosette, or plant with a rhizome. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-
ovate. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax, or superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or
mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial
surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous, or persistent.
Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells, or long trichomes, usually upright, with more than 3 cells. Indumentum
on leaf margins present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly visible. Indumentum on leaf
margins with many short trichomes, frequently hirsute. Leaves 14–20 cm. Leaves 1.2–2.5 cm wide. Leaves 11–14. Leaf base wide
approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin
of leaves present. Membrane at the margin of leaves longer than the basal third of the leaf. Collenchyma along the leaf margin
present. Hypodermis present. Hypodermis always one layer of cells, or at least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles
at the base of the rosette deciduous, or persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-yellow, soft
fibers. Main axis vertical, or horizontal. Main axis becomes thicker with the growth of the plant. Main axis 0.5–2 cm thickness.
Main axis 1–12 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula spherical, or hemispherical. Young capitula with
partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 10–15. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes
scarcely pilose. Scapes 22–45 cm long. Scapes 0.7–2 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single
ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith, or without vascular bundles in the pith. Number of scapes
during a flowering season 8–15. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous, or pilose. Sheath loosely pilose. Sheath
between one and two thirds of the leaf length, or as long as or longer than leaves. Sheath margin smooth. Sheath margin without
cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External
involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown.
External involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral
bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts
oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–
2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–2.5 mm long. Substrate rocky, or sandy, or flooded. Altitude 700–2300 meters
above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. B. A. Guillemin, 523, P (P01727032), P (P01727031), P (P01727030), NY,  (NY00102840), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus dupatya Mart. ex Körn.

Figura 2: Paepalanthus dupatya Mart. ex Körn.
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Figura 3: Paepalanthus dupatya Mart. ex Körn.

BIBLIOGRAFIA
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Brasiliensis 3: 273--508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
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Paepalanthus echinoides Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Munhoz, 2664, RB, 422772,  (RB00492912), Goiás, Typus
M.L.O. Trovó, 647, RB,  (RB01071478), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus echinoides Trovó

Figura 2: Paepalanthus echinoides Trovó

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M., Silva, A.L. & Coan, A.I., Phytotaxa, 231: 81-88, 2015.
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Paepalanthus elatissimus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/oblonga(s); pilosidade glabra(s)
abaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es)
que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/pilosa(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta herbácea, 56 - 84 cm alt.; raízes castanho-escuras, 0,5 mm diâm., filamentosas, simples, córtex negro; caules curtos,
desenvolvendo-se abaixo do nível do solo, ramificados na base. Folhas rosuladas, verde-claras, oblongo-lineares, 0,9-1,3x13,5-17
cm, ápice agudo ou acuminado, pubescentes a pilosas, tricomas papilados, com a base castanha e restante branco, presentes nas
bordas e face adaxial, face abaxial com tricomas simples, brancos, ápice glabro. Espata 15,5 - 21,5 cm compr., ápice acuminado,
pubescente, tricomas papilosos, base castanha e restante branco. Escapos 3 por roseta, 54-73 cm compr., verdes a castanhos,
densamente pilosos na base a pubérulos no ápice, tricomas brancos, simples, de até 1 mm compr. Capítulos 1,5-2,0 cm diâm., até
2 cm alt., brancos, creme a acinzentados, oblatos a globosos, receptáculo crateriforme a oblato. Brácteas involucrais 2,5-3,5x3,5-5
mm, triangulares, obovadas a oblongo-obovadas, castanhas, ápice agudo a acuminado, face adaxial glabra, abaxial pilosa, bordas
e ápice ciliados. Flores3-meras. Brácteas florais 4,5 mm compr., espatuladas, castanho escuras a negras, ápice obtuso, densamente
pilosas na face abaxial, tricomas brancos, simples, longos, de até 2 mm compr. na base e de até 1 mm compr. para o ápice, face
adaxial bem menos pilosa, tricomas brancos, simples, de até 2 mm compr., ápice com pilosidade ainda mais densa na face abaxial.
Flores estaminadas 5 mm compr., pediceladas; pedicelo 1,2 mm compr., densamente piloso, tricomas simples, castanhos, até 4
mm de compr.; sépalas 3,5 mm compr., espatuladas, unidas ao meio, castanho-escuras, ápice negro, obtuso, face adaxial glabra e
abaxial densamente pilosa no ápice, tricomas simples, até 1,5 mm compr.; pétalas 3 mm compr., tubulares, trilobadas, castanho-
claras, membranáceas, ápice obtuso, glabras; estames 2 mm compr., livres; anteras bitecas, cremes a laranja; pistilódios aprox.
0,3 mm compr. Flores pistiladas 6 mm compr., pediceladas; pedicelo 1 mm compr., tricomas castanhos simples, longos, até 4 mm
compr.; sépalas 5 mm compr., oblongas, castanhas com ápice negro, ápice obtuso, face abaxial glabra e adaxial com tricomas
brancos, longos, de até 2 mm compr. nas margens; pétalas 3 mm compr., elípticas, margens castanhas e interior negro, ápice
emarginado, face abaxial pilosa na porção distal, adaxial pilosa, região do ápice ciliada; pistilo 3 mm compr.; ramos estigmáticos
1,5 mm compr., unidos na base, bífidos, ramos nectaríferos 1 mm compr., filiformes, com poucos tricomas no ápice; estaminódio
não observado. Sementes não observadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

555

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Silveira, A., 347, R, 181848,  (R000181848), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus elatissimus Silveira
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Paepalanthus elatus (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus elatus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon elatum Bong.
homotípico Dupatya elata (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus argenteus  var.  elatus (Bong.) Hensold

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) pungente(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
pubescente(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-involucral(ais) creme/
estramínea; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus elatus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas. Pertence a Paepalanthus sect. Chrysostegis pelas brácteas involucrais
despigmentadas, creme a estramíneas, e brácteas florais e sépalas pilosas. Paepalanthus elatus pode ser distinguido das demais
espécies do da série pela superfície abaxial das folhas estriada, com indumento seríceo prateado entre as estrias, além de superfície
adaxial, espatas e escapos esverdeados.   
Difere de todas as espécies do subgênero pelas brácteas involucrais com o ápice longo acuminado, fortemente reflexo desde o
início do desenvolvimento do capítulo.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1037, B (B 10 0247799), K,  (K000640054), Typus
L. Echternacht, 1894, RB,  (RB01077689), Minas Gerais
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus elatus (Bong.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus elatus (Bong.) Körn.

Figura 3: Paepalanthus elatus (Bong.) Körn.
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Echternacht, L., Soldevila, A. & Beirão, M. (2020) Reestablishment and recircumscription of Paepalanthus elatus (Eriocaulaceae,
Poales), a threatened micro-endemic species from northern Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 440: 171–185.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus elongatulus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ruhland (1903) segrega Paepalanthus elongatulus Ruhland e Paepalanthus glabrifolius Ruhland de Paepalanthus calvoides
Ruhland em chave de identificação pelo caule alongado, densamente folioso e capítulo de diâmetro intermediário em
Paepalanthus elongatulus e Paepalanthus glabrifolius. Na mesma chave, Paepalanthus elongatulus é segregado de Paepalanthus
glabrifolius pela pilosidade das folhas. 

COMENTÁRIO

Os nomes Paepalanthus elongatulus Ruhland, Paepalanthus calvoides Ruhland e Paepalanthus glabrifolius Ruhland são
considerados sinônimos heterotípicos ainda não publicados. O nome Paepalanthus glabrifolius é o mais amplamente utilizado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 6740, B (B 10 0247797), K,  (K000587291), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus elongatus, Paepalanthus elongatus var. angustifolius,
Paepalanthus elongatus var. elongatus, Paepalanthus elongatus var. graminifolius, Paepalanthus elongatus var. major,
Paepalanthus elongatus var. minor, Paepalanthus elongatus var. pubescens.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon elongatum Bong.
homotípico Dupatya elongata (Bong.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus elongatus  var.  ciliatus Körn.
heterotípico Paepalanthus elongatus  var.  glabrescens Moldenke
heterotípico Paepalanthus elongatus  var.  helichrysoides (Kunth) Ruhland
heterotípico Paepalanthus helichrysoides Kunth
Paepalanthus elongatus  var.  barbulatus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s)/pilosa(s); escapo
terminal(ais) solitário(s)/terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/preta;
comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere de Paepalanthus niger (Moldenke) Trovó pelo capítulos mais estreitos com brácteas involucrais castanhas a pretas. Não
ocorre simpatricamente com P. niger.

COMENTÁRIO

Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. compreende um complexo morfológico cuja delimitação dos taxa ainda é frágil e está
em estudo. A chave de identificação para as variedades ainda aceitas é baseada puramente nos comentários apresentados nos
protólogos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
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Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas e espatas densamente pubescentes … Paepalanthus elongatus var. pubescens
1’. Folhas e/ou espatas com pilosidade não pubescente … 2
2. Folhas similares entre si, coriáceas, eretas … Paepalanthus elongatus var. major  
2’. Folhas distintas entre si, membranáceas a coriáceas, eretas a recurvadas … 3
3. Plantas robustas, com mais de 35 cm de altura … Paepalanthus elongatus var. elongatus
3’. Plantas gráceis, com menos de 35 cm de altura … 4
4. Folhas densamente ciliadas, com tricomas curtos e patentes, ápice seríceo … Paepalanthus elongatus var. minor
4’. Folhas glabras ou raramente ciliadas, com longos tricomas na base, ápice glabro … 5
5. Endêmica da Cadeia do Espinhaço, Bahia … Paepalanthus elongatus var. graminifolius
5’ Endêmica da Serra da Canastra, Minas Gerais … Paepalanthus elongatus var. angustifolius 

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 290, B (B 10 0247796), K,  (K000640034), P (P01746083), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.
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Figura 3: Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.
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Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. var.
elongatus
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix retrorsa Silveira

DESCRIÇÃO

Plantas robustas, com mais de 35 cm de altura, Folhas e/ou espatas com pilosidade não pubescente, folhas distintas entre si,
membranáceas a coriáceas, eretas a recurvadas
A variedade tipo Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. está distribuída na Serra da Mantiqueira e adjacências, em especial em
regiões montanhosas de solo quartzoso no sul do estado de Minas Gerais. A forma estrito elíptica e o ápice acuminado, além da
coloração variando de castanho claro a castanho escuro são úteis na identificação do táxon.   

COMENTÁRIO

É a variedade tipo complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 290, B
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Paepalanthus elongatus var. angustifolius
Silveira
DESCRIÇÃO

De acordo com Silveira (1928), difere da variedade típica pelas folhas com 1 mm de largura e pilosidade pubescente em ambas as
faces, além das espatas glabras. 

COMENTÁRIO

Pertence ao complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 792, R
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Paepalanthus elongatus var. graminifolius
Herzog
DESCRIÇÃO

De acordo com Herzog (1923), difere da variedade típica pelo comprimento das folhas, bastante reduzidos nesta variedade. 

COMENTÁRIO

Pertence ao complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 72, NY
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Paepalanthus elongatus var. major
Moldenke
DESCRIÇÃO

De acordo com Moldenke (1979), difere da variedade típica e das demais variedades pelas folhas similares entre si com cerca de
25 cm de comprimento, 2-3 mm de largura, coriáceas e eretas.

COMENTÁRIO

Pertence ao complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Monteiro, L., 230, LL, Typus
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Paepalanthus elongatus var. minor
Ruhland
DESCRIÇÃO

De acordo com Ruhalnd (1903), difere da variedade típica pelo menor porte com até 20 cm alt., folhas com 6,5-9 cm de compr.,
e espata com 5-6 cm de compr., margem da folha densamente e igualmente ciliada em toda sua extensão com tricomas curtos e
patentes, e ápice com pilosidade serícea. 

COMENTÁRIO

Pertence ao complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 12038, B
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Paepalanthus elongatus var. pubescens
Silveira
DESCRIÇÃO

De acordo com Silveira (1928), difere da variedade típica pela pilosidade densamente pubescente das folhas e espatas. 

COMENTÁRIO

Pertence ao complexo morfológico de espécies denominado Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. Uma revisão detalhada
da delimitação dos taxa relacionados a esse complexo está em andamento. As descrições livres refletem os comentários dos
protólogos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 746, R, Typus
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Paepalanthus erectifolius Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus erectifolius, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  angustifolius Ruhland
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  chlorocephalus Silveira
heterotípico Paepalanthus speciosus  var.  glaber Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s)
agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo/amarelado; bráctea-involucral(ais) creme/castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição completa é apresentada em inglês.

COMENTÁRIO

Distingui-se das demais espécies de Paepalanthus sect. Diphyomene ocorrentes na cadeia do Espinhaço por apresentar todas as
brácteas do eixo reprodutivo patentes e inflorescência terminal umbeliforme. Uma descrição completa é apresentada em inglês.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 367, R, 181851d,  (R000181851d), R, 181851c,  (R000181851c), R, 181851b,  (R000181851b), R-, 181851a,
 (R000181851a), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus erectifolius Silveira

Figura 2: Paepalanthus erectifolius Silveira
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Paepalanthus erigeron Mart. ex Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus erigeron, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya erigeron (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus erigeron  var.  pubescens Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/amba(s) face(s) puberulenta(s)/amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom/
marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.S. Blanchet, 2601, B (B 10 0247789), Typus

572

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus eriocauloides Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente pilosa(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s); comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) elíptica(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22299, P (P00716680), NY,  (NY00102845), K,  (K000640005), B (B 10 0247788)

573

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/10/28/45/ny_00102845.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/6/40/0/5/k000640005.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus eriophaeus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/estreitamente triangular(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/margem(ns) lacerada(s)/
glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha/marrom
clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus eriophaeus possui vários sinônimos ainda não publicados, que estão sendo propostos em um manuscrito em fase de
redação. De forma geral, pode ser reconhecido pelos escapos numerosos ultrapassando a altura das folhas em não mais que 2-3
cm, folhas lanceoladas, ciliadas; espatas membranáceas, mais curtas que as folhas, ápice truncado e lacerado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 11164, P (P00741961)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus eriophaeus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus eriophaeus Ruhland

Figura 3: Paepalanthus eriophaeus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus exiguus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon exiguum Bong.
homotípico Dupatya exigua (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) dímera;
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. M. Magalhaes, 4358, NY,  (NY00897873), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus exiguus (Bong.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus exiguus (Bong.) Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus extremensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade amba(s) face(s) lanuginosa(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha/castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caules: alongados, ramificando próximo ao solo, eretos, rígidos, 23-31 cm comp. Folhas: filotaxia espiraladas; persistentes,
semi-amplexicaules; forma linear-trianguladas, ensiformes, 7-10x1-1,5 mm; ciliadas, ambas faces lanuginosas ou glabras,
densamente lanuginosa na base; ápice agudo. Inflorescência: espatas 2,6-3,1 cm comp., ápice oblíquo, piloso internamente,
com a base lanuginosa, externamente glabrescentes; escapos terminais, fasciculados, 2-4 escapos por caule, 30-40 cm alt.,
glabros; capítulosocráceos, discóides, 8 diâm.; brácteas-involucrais castanhas ou castanho-escuras, oblongo-obtusas, face
abaxial pubescestes, ciliadas, séries iniciais menores que finais, mais curtas que as flores; brácteas florais lineares, ápice
piloso. Flores trímeras; flores estaminadas sépalas livres, espatuladas, ápice agudo, piloso na face abaxial; tubo corola glabros
internamente, membranáceo; estames exsertos, alvos; flores pistiladas não-observadas.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas do material tipo, com origem provável na região de Grão Mogol.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 818, R, 181853c,  (R000181853c), R, 181853d,  (R000181853d), R, 181853b,  (R000181853b), R, 181853a,
 (R000181853a), R, 181853,  (R000181853), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fabianeae Andrino & Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma falciforme(s);
pilosidade glabra(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) agudo(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-
involucral(ais) dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.E.Q. Faria, 8090, UB, CEN, DIAM, HDJF, RB, SPF, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus fabianeae Andrino & Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus fabianeae Andrino & Sano

Figura 3: Paepalanthus fabianeae Andrino & Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fallax P.Beauv.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/glabra(s)/esparsamente
pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damazio, L.B., 1509, RB, 63790,  (RB00282651), Typus

581

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/28/26/51/00282651.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus farinaceus F.N.Costa,
Andrino & Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/densamente serícea(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s)
abaxial serícea(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica de uma única localidade na Serra do Ambrósio, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Carrasco

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.N. Costa, A.B. Sampaio, R. Ramos & S.N. Fonseca, 1538, DIAM, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus farinaceus F.N.Costa, Andrino & Trovó

Figura 2: Paepalanthus farinaceus F.N.Costa, Andrino & Trovó

Figura 3: Paepalanthus farinaceus F.N.Costa, Andrino & Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fasciculatus (Rottb.) Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya fasciculata (Rottb.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon congestum Kunth
heterotípico Paepalanthus congestus (Kunth) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) ocráceo/enegrecido; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, J.A., 661, NY,  (NY00227507), MO (MO1431270), NY

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus fasciculatus (Rottb.) Kunth

Figura 2: Paepalanthus fasciculatus (Rottb.) Kunth
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fasciculifer Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus fasciculifer, Paepalanthus fasciculifer var. capillifolius,
Paepalanthus fasciculifer var. fasciculifer.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Cabral, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Paepalanthus fasciculifer var. capillifolius, descrita como a variedade de P. fasciculifer ocorrendo no estado de Goiás não é a
mesma espécie, e um estudo propondo mudanças nomenclaturais está em fase de redação. 
P. fasciculifer é endêmica da Serra do Cabral, ocorrendo em populações pequenas. 

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 590, R, 181835g,  (R000181835g), R, 181835f,  (R000181835f), R, 181835e,  (R000181835e), R, 181835d,
 (R000181835d), R, 181835c,  (R000181835c), R, 181835b,  (R000181835b), R, 181835a,  (R000181835a), R, 181835,
 (R000181835), Minas Gerais, Typus

F.N. Costa, 1500, RB, 181835g,  (RB01408533), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus fasciculifer Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fasciculifer Silveira var.
fasciculifer

DESCRIÇÃO

Endêmica da Serra do Cabral

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fasciculifer var. capillifolius
Moldenke
DESCRIÇÃO

Paepalanthus fasciculifer var. capillifolius, descrita como a variedade de P. fasciculifer ocorrendo no estado de Goiás não é a
mesma espécie, e um estudo propondo mudanças nomenclaturais está em fase de redação. 

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 36839, LL
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Paepalanthus fasciculoides Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s)
lanceolada(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, A.S.L., 1756, NY,  (NY00102854), MO (MO202496), MG (MG099261), NY, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus fasciculoides Hensold
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Paepalanthus fastigiatus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon fastigiatum Bong.
homotípico Dupatya fastigiata (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 288, LE, Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon flaccidum Bong.
homotípico Dupatya flaccida (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon juniperinum (Kunth) Steud.
heterotípico Paepalanthus babyloniensis Silveira
heterotípico Paepalanthus juniperinus Kunth
heterotípico Paepalanthus neocaldensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s)
abaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1034, B (B 10 0247785)
H.S. Irwin, 14149, NY,  (NY00897858), Distrito Federal
A.M. Giulietti, 2235, K,  (K000988139), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. & Sano, P. T. Nomenclatural and taxonomic changes in Paepalanthus (Eriocaulaceae) from São Paulo and Minas
Gerais, Brazil. Kew Bulletin (in press)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus flaviceps Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya flaviceps (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
elíptica(s)/oboval(ais)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial waxes)
no superficial wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of
hydathode glabrous. Leaf surface no undulations, or undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose.
Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes,
with 3 cells. Indumentum on leaf margins present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly
visible. Indumentum on leaf margins with a few long trichomes. Leaves 15–30 cm. Leaves 0.6–0.8 cm wide. Leaves 25–38. Leaf
base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the
margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin absent. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells.
Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical. Main axis 1.5 cm thickness. Main axis 1 cm
long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula hemispherical. Number of partial capitula in one scape 20–25. Scapes
unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 30–40 cm long. Scapes 1–1.5 times the length of the leaves. Vascular
bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith. Number of scapes during a
flowering season 5–7. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose. Sheath between one and two
thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped
from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral
bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than
the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal
involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate
flowers 2.5–3 mm long. Petals of pistilate flowers 2–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1–2 mm long.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., B (B 10 0247783), Typus

BIBLIOGRAFIA

Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273--508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus flavorutilus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) amarelado; bráctea-involucral(ais) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais)
oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Provavelmente é um sinônimo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 8480, B (B 10 0247782), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus flexuosus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Herbs, 24–35 cm long; rhizome present, aerial stem 0.3–1.0 cm long. Leaves persistent, linear, flat, patent, 0.5–2.5 x 0.1–0.2 cm,
glabrescent, margin ciliated to glabrescent, apex acute. Reproductive axis tortuous, 7.0–12.5 cm long, 0.2–0.3 cm diam., glabrous;
axis bracts with same shape, chartaceous, lanceolate, sub-erect, 1.0–2.0 X 0.2–0.4 cm, glabrous, margin glabrous, apex acute,
base semi-amplexicaul. Spathes 2.0–3.0 cm long, glabrous, apex acute. Scapes 3–10, arranged in an obconic umbel, 13.0–20.0
cm long, glabrous. Capitula 5–9 mm diam., semi- spherical, white; involucral bracts in 3–4 series, dark-brown, ovate, concave,
ca. 3 mm long, glabrous, margin completely ciliated, apex acute; receptacle semi-spherical, hairy. Flowers dimerous, ca. 100 per
capitulum, ca. 4 X more staminates than pistillates; floral bracts linear, light-brown, flat, ca. 3 mm long, hairy in abaxial surface to
glabrescent, margin ciliated toward the apex to glabrescent, apex acute; staminate flowers ca. 3 mm long; pedicel ca. 0.5 mm long,
with long trichomes; sepals navicular, light-brown to golden, ca. 3 mm long, hairy in abaxial surface, margin glabrescent toward
the apex, apex mucronate; fleshy antophore elongated; corolla tubular, hyaline, membranaceous, ca. 1 mm long; stamens ca. 1
mm long; pistilodes 2, papillose; pistilate flowers disposed in concentric rings ca. 3 mm, sessile; sepals dolabriform, white, ca. 3
mm long, hairy in the abaxial surface, margin glabrescent toward the apex, apex mucronulate; petals elliptic, hyaline, ca. 2 mm
long, hairy in abaxial surface, margin ciliated toward the apex to glabrescent, apex rounded; gynoecium ca. 2 mm long, stigmatic
branches bifid, twice longer than the nectariferous branches; staminodes absent. Fruit a loculicidal capsule. Seeds ca. 1 mm long,
reticulate surface, red do brownish. 

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da região de Niquelândia (GO), conhecida por poucas e antigas coletas. É diferenciada das demais espécies
de Paepalanthus sect. Diphyomene por seu pequeno porte, número reduzido de escapos e, principalmente, eixo de inflorescência
tortuoso. Uma descrição completa é apresentada em inglês.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

Brooks, R.R. et al., Braspex 165, MO (MO1431252), NY,  (NY00898506), SPF,  (SPF00169148), Goiás, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus freyreissii (Thunb.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon freyreissii Thunb.
homotípico Dupatya freyreissii (Thunb.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon paludosum Bong.
heterotípico Paepalanthus paludosus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/
espiralada(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s);
escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 445, K,  (K000587283), B (B 10 0247781), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus freyreissii (Thunb.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus freyreissii (Thunb.) Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus fuscoater Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus fuscoater, Paepalanthus fuscoater var. fuscoater, Paepalanthus
fuscoater var. minor.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya fuscoater (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s)
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s) vilosa(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/velutina(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
não observada; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Folhas com 5-7,5 cm de comprimento............... Paepalanthus fuscoater var. fuscoater
Folhas com 1-4 cm de comprimento................ Paeapalanthus fuscoater var. minora
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Paepalanthus fuscoater Körn. var.
fuscoater

DESCRIÇÃO

Folhas com 5-7,5 cm de comprimento

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 1415, LE
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Paepalanthus fuscoater var. minor Silveira
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus fuscoater  var.  minora Silveira

DESCRIÇÃO

Folhas com 1-4 cm de comprimento

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 782, R
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Paepalanthus gardnerianus Walp.
Tem como sinônimo
homotípico Cladocaulon brasiliense Gardner
homotípico Dupatya gardneriana (Walp.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon cladocaulon Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) creme/dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5250, K,  (K000640016), K,  (K000640017), Minas Gerais, Typus
G. Martinelli, 18799, RB,  (RB01049266), HUEFS (HUEFS231205), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus garimpensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme;
bráctea-involucral(ais) marrom clara/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial
pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus garimpensis pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas. Pertence a P. ser. Fuscati devido às brácteas involucrais enegrecidas
e às anteras pigmentadas. O hábito aproxima a espécie à algumas formas de P. mollis, com o caule pouco alongado e muito
ramificado na base, e brácteas involucrais velutinas adaxialmente, da porção mediana ao ápice. Outras características aproximam
a espécie de P. dianthoides, como as folhas distintamente ciliadas 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 557, R, 140540,  (R000140540), R, 140540a,  (R000140540a), R, 140540b,  (R000140540b), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus garimpensis Silveira

Figura 2: Paepalanthus garimpensis Silveira

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus glabrifolius Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ruhland (1903) segrega Paepalanthus glabrifolius Ruhland e Paepalanthus elongatulus Ruhland de Paepalanthus calvoides
Ruhland em chave de identificação pelo caule alongado, densamente folioso e capítulo de diâmetro intermediário
em Paepalanthus glabrifolius e Paepalanthus elongatulus. Na mesma chave, Paepalanthus  glabrifolius é segregado de
Paepalanthus elongatulus pela pilosidade das folhas. 

COMENTÁRIO

Os nomes Paepalanthus calvoides Ruhland, Paepalanthus elongatulus Ruhland e Paepalanthus glabrifolius Ruhland são
considerados sinônimos heterotípicos ainda não publicados. O nome Paepalanthus glabrifolius é o mais amplamente utilizado. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 9001, B (B 10 0247779), K,  (K000587289), P (P00716693), P (P00716694), P (P00716695), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus glabrifolius Ruhland

Figura 2: Paepalanthus glabrifolius Ruhland

Figura 3: Paepalanthus glabrifolius Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 4: Paepalanthus glabrifolius Ruhland

609

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123371.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus glaucescens Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya glaucescens (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., B (B 10 0247777), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus glaucophyllus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s)/
mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s); escapo
axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 810, R, 181843a,  (R000181843a), R, 181843b,  (R000181843b), R, 181843,  (R000181843), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus glaucopodus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-
involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Conhecida até o momento apenas pelo material-tipo, coletado no Planalto de Diamantina, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 756, R, 181842a,  (R000181842a), R, 181842,  (R000181842), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus glaziovii Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) agudo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara/marrom; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 20016, P (P00716697), NY,  (NY00102870), K,  (K000640006), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus glaziovii Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus gleasonii Moldenke
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus robustus Gleason

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) puberulenta(s)/amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/
pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola não observado; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo aquênio(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Maguire, B., 60487, NY

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus gleasonii Moldenke

Figura 2: Paepalanthus gleasonii Moldenke

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1999. Eriocaulaceae. In P.Berry, K. Yatskievych & B. Holst (eds.), Flora of the Venezuelan Guayana 5: 1-58.
Missouri Botanical Garden, St. Louis. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus globosus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15537, B (B 10 0247775), K,  (K000587297), P (P00716702), Minas Gerais, Typus
M.L.O. Trovó, 251, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus globosus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus globosus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus globulifer Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  globulifer (Silveira) Moldenke & L.B.Sm. ex Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s);
ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento igual
folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial waxes)
superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of
hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous. Leaves on adaxial surface, or on
abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells.
Indumentum on leaf margins absent. Leaves 6–20 cm. Leaves 0.7–2 cm wide. Leaves 8.5–10. Leaf base wide approximately the
same wide as the middle region, or at least twice as wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot.
Membrane at the margin of leaves present. Membrane at the margin of leaves up to the basal third of the leaf. Collenchyma along
the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis always one layer of cells. Remnants of vascular bundles at the base of
the rosette persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette red, rigid fibers. Main axis vertical. Main axis keeps
the same diameter even when the plant is growing. Main axis 0–2 cm thickness. Main axis 0–2 cm long. Partial capitula at scapes
radially oriented. Capitula spherical. Young capitula with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one
scape 8–20. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 20–40 cm long. Scapes 2–3 times the length of the
leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith. Number of
scapes during a flowering season 1–5. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose. Sheath as long
as or longer than leaves. Sheath margin with fibers. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped
from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral
bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than
the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal
involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate
flowers 1.5–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3 mm long. Substrate sandy, or
flooded. Altitude 1100–1300 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 551, R (R000179915), Minas Gerais, Typus
L. Echternacht, 2211, P (P00847882), Minas Gerais
G.M. Magalhaes, 2549, NY,  (NY00897831), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus globulifer Silveira

Figura 2: Paepalanthus globulifer Silveira
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Figura 3: Paepalanthus globulifer Silveira

Figura 4: Paepalanthus globulifer Silveira

Figura 5: Paepalanthus globulifer Silveira

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
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Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 

621

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus gomesii Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola não
observado; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule: rizoma presente, curto, crasso, lignificado, recoberto com vestígios fibrosos na base das folhas; caule curto. Folhas
dispostas em roseta, lineares, 0,5x7-15 cm, rígidas, planas, eretas, pungentes, glabras em ambas as faces, lanuginosa na base,
com tricomas alvos; ápice obtuso. Espatas comprimento menor que as folhas, laxas, membranáceas, alvas, glabras a barbulato-
cilioladas, ápice truncado. Escapos axilares, numerosos, fasciculados, eretos, mais curto que as folhas, até 10 cm comp., 3-
costados, não retorcidos, pubérulos; capítulos alvo, obcônico-globosos, 2-3 mm diâm.; bráctea-involucrais castanhas, ovadas,
acuminadas, glabras, ciliadas, mais curta que as flores; brácteas florais espatuladas, castanhas, ápice densamente piloso,
mais curtas que as flores. Flores trímeras, flores estaminadas em meio a flores pistiladas, receptáculo piloso; flor estaminada
pedicelada, com sépalas livres, castanho-escuras, com ápice obtuso densamente piloso, linear espatuladas; pétalas fundidas em
tubo, alvo, membranáceo, tri-lobado; estames exsertos, anteras alvas, oblongas; flores pistiladas sesseis; pétalas conadas na
base, lineares, castanho-claras, com ápice enegrecido; pétalas linear-lanceoladas, obtusas, membranáceas, ápice densamente
piloso na face adaxial, estiletes breves, apêndices castanho-escuros, ápice barbulado, estigma breve bífido, não superando as
pétalas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 413, R
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Paepalanthus grao-mogolensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s)
adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 805, R, Minas Gerais, Typus
Hatschbach, G, 41299, US,  (US01932942), NY,  (NY00898007), MBM (MBM057305), Minas Gerais

623

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/1/93/29/42/us01932942.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-045-00/89/80/7/ny_v-045-00898007.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus guaraiensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/amba(s) face(s) puberulenta(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/velutina(s); escapo
terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 38508, MBM (MBM040793), LL, Typus
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Paepalanthus gyrotrichus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19986, B (B 10 0247772), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus harleyi Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual
folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/
glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 26334, CEPEC,  (CEPEC00046280), K,  (K000292946), MO (MO1431382), NY,  (NY00504556), Bahia,
Typus
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Paepalanthus harmsii Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-
involucral(ais) dourada; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1373, B (B 10 0247771), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus harmsii Ruhland
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Paepalanthus henriquei Silveira &
Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus orthoblepharus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada-
lineares; pilosidade glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom acinzentada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1372, B (B 10 0247770), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. &
Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1772, SPF, B (B 10 0603410), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. & Sano

Figura 2: Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. & Sano

Figura 3: Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. & Sano
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Figura 4: Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. & Sano

Figura 5: Paepalanthus hirtellus Trovó, Echtern. & Sano

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M., L. Echternacht, and P.T. Sano. 2011. Paepalanthus hirtellus, a new species of Paepalanthus subsection
Actinocephaloides (Eriocaulaceae) from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa 15: 26–32.
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Paepalanthus homomallus (Bong.) Mart.
ex Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon homomallum Bong.
homotípico Dupatya homomalla (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade densamente pilosa(s)
abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme;
bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/
face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus homomallus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas pilosas adaxialmente, assim como a corola das flores
estaminadas; diferentemente da maioria das espécies, as brácteas involucrais não ultrapassam o disco de flores. Pertence à P. sect.
Pleurophyllon devido au pseudoespessamento do caule, que acumula tricomas entre bainhas de folhas senescentes, folhas lineares
de ápice arredondado e densamente pilosas, e brácteas involucrais castanhas. Difere da única outra espécie da seção, P. stuetzelii,
pelas folhas densamente pubescentes a pilosas (vs. lanuginosas) e pelas brácteas involucrais que não ultrapassam o disco de flores
(vs. ultrapassam), além de ser bem mais delicada.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 732, MBM (MBM139476), SPF
L. Riedel, 1047, P (P00569417), K,  (K000640052), B (B 10 0247769), Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus homomallus (Bong.) Mart. ex Körn.

Figura 3: Paepalanthus homomallus (Bong.) Mart. ex Körn.

Figura 4: Paepalanthus homomallus (Bong.) Mart. ex Körn.

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus hydra Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus corymboides  var.  epilosus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma estreitamente triangular(es)/
linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s)
adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s)/arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear, or long-linear, oblong or long-ovate. Leaves
(presence of superficial waxes) no superficial wax, or superficialy waxy. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to
concave, angle smaller than 90°), or apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute), or truncate, rounded to
obtuse (margin straight to convex, angle greater than 90°). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf
surface on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves on adaxial surface. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 8–17
cm. Leaves 0.5–1 cm wide. Leaves 9–30. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of
foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis
present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or persistent.
Remnants of vascular bundles at the base of the rosette red, rigid fibers. Main axis vertical, or horizontal. Main axis becomes
thicker with the growth of the plant. Main axis 1–4 cm thickness. Main axis 1–4 cm long. Partial capitula at scapes arranged in a
single row. Number of partial capitula in one scape 1–20. Scapes branched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 4–20 cm
long. Scapes 0.3–1.2 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged side by side. Vascular
bundles of the scape also in the pith, or without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 3–25.
Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous, or pilose. Sheath loosely pilose. Sheath almost one third of the leaf length.
Sheath margin smooth, or with fibers. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view.
Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate, or orbiculate. External involucral
bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the
capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate, or orbiculate. Internal involucral
bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to
acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3.5
mm long. Substrate sandy, or relatively dry. Altitude 1100–1300 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 12040, RB (RB00538384), RB (RB00566745), B (B 10 0247766), Minas Gerais, Typus
B. Maguire, 49305, NY,  (NY00002197), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Ruhland, W. 1903. Eriocaulaceae. IH: Engler, A. Das Pflanzenreich Regni vegetabilis conspectus. 1--294.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p. 
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 

636

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-045-00/0/21/97/ny_v-045-00002197.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus hymenolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 584, R, 181840,  (R000181840), R, 181840a,  (R000181840a), R, 181840b,  (R000181840b), R, 181840c, 
(R000181840c), Typus
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Paepalanthus implicatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s)
a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie rara e endêmica do Espinhaço Meridional.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 510, R, 181860,  (R000181860), R, 181860a,  (R000181860a), R, 181860b,  (R000181860b), Minas Gerais,
Typus
Andrade, M.J.G., 550, HUEFS (HUEFS084926), K,  (K000988741), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus implicatus Silveira
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Paepalanthus inopinatus Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) adaxial/face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) não observada; flor(es)
estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola não observado; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s)
estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 20130, HUEFS (HUEFS089076), CEPEC,  (CEPEC00020096), NY,  (NY00102883)
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Paepalanthus itacambirensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-
involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 813, R, 181861,  (R000181861), R, 181861a,  (R000181861a), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus itambeensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial
pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da região do Pico do Itambé, inclusive com ocorrência dentro do Parque Estadual do Pico do Itambé.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 708, R, 181857,  (R000181857), R, 181857a,  (R000181857a), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus itatiaiensis Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus itatiaiensis, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus batocephalus Ruhland
heterotípico Paepalanthus itatiaiensis  var.  glabra Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s)/
cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/
lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear, or long-linear, oblong or long-ovate. Leaves
(presence of superficial waxes) no superficial wax. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly
acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose.
Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes,
with 3 cells. Indumentum on leaf margins present. Indumentum on leaf margins persistent. Indumentum on leaf margins with
many short trichomes, frequently hirsute. Leaves 9–23 cm. Leaves 0.5–1.2 cm wide. Leaves 15–20. Leaf base wide approximately
the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent.
Collenchyma along the leaf margin absent. Hypodermis present. Hypodermis always one layer of cells, or at least 2 layers of
cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal. Main axis keeps the
same diameter even when the plant is growing, or becomes thicker with the growth of the plant. Main axis 1.5–3 cm thickness.
Main axis 1–12 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula hemispherical. Young capitula with partial capitula
loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 6–20. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose.
Scapes 7–37 cm long. Scapes 0.65–2 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the
pith. Vascular bundles of the scape also in the pith. Number of scapes during a flowering season 2–18. Sheath present. Sheath
papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose, or densely pilose. Sheath almost one third of the leaf length, or between one
and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped
from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral
bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than
the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal
involucral bracts green to dark brown. Floral bracts laceolate to ovate, or oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute.
Sepals of pistilate flowers 1.5–3.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Sepals of staminate flowers 1–3.5 mm
long. Substrate rocky. Altitude 1500–2600 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.E. Ule, 3507, B (B 10 0106853), Rio de Janeiro, Typus
T.D. Gaui, 415, RB,  (RB01062424), Rio de Janeiro
M.L.O. Trovó, 550, RB,  (RB01071527), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus itatiaiensis Ruhland

Figura 2: Paepalanthus itatiaiensis Ruhland

644

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/6/24/24/01062424.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/7/15/27/01071527.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F273906895.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F273906897.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 3: Paepalanthus itatiaiensis Ruhland

Figura 4: Paepalanthus itatiaiensis Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Ruhland, W. 1903. Eriocaulaceae. IH: Engler, A. Das Pflanzenreich Regni vegetabilis conspectus. 1--294.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus jordanensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) igual ou maior(es) que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s)/glabrescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) branca; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 263, R, 181858,  (R000181858), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 2: Paepalanthus jordanensis Silveira
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Figura 3: Paepalanthus jordanensis Silveira
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Paepalanthus kleinii (Moldenke &
L.B.Sm.) Trovó
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus leiseringii  var.  kleinii Moldenke & L.B.Sm.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) creme; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Smith, 8241, HBR (HBR0017677), NY,  (NY00102892), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. ; Echternacht, L.A. ; Costa, F.N. ; Watanabe, M.T.C. ; Sano, P.T. Nomenclatural and taxonomic novelties in
Eriocaulaceae from the states of Rio de Janeiro and Santa Catarina, Brazil. Phytotaxa: a rapid international journal for accelerating
the publication of botanical taxonomy, v. 162, p. 217-222, 2014.
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Paepalanthus klotzschianus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya klotzschiana (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade face(s) abaxial
densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/pungente(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s)
agudo(s)/densamente serícea(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s)
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., NY,  (NY00102888), Typus
A.M. Giulietti, PCD3321, ALCB (ALCB018543), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus klotzschianus Körn.

Figura 2: Paepalanthus klotzschianus Körn.

Figura 3: Paepalanthus klotzschianus Körn.
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Paepalanthus koernickei (Ruhland) Trovó
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus speciosus  var.  koernickei Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) preta/castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 13925, MO (MO1421166), Distrito Federal
Santos, JR, 256, UB (UB0014048), Distrito Federal
Zanatta, MRV, 1280, UB (UB0013839), Distrito Federal
Zanatta, MRV, 1317, UB (UB0013835), Distrito Federal
Zanatta, MRV, 1280, UB (UB0013838), Distrito Federal
Zanatta, MRV, 1317, UB (UB0013834), Distrito Federal
Cinara Araújo Faria Neiva, 142, CEN (CEN00082281), Distrito Federal
Gabriel Damasco do Vale, 335, CEN (CEN00085254), Distrito Federal
Juliene Roveratti Santos, 256, CEN (CEN00075775), Distrito Federal
Gabriel Damasco do Vale, 120, CEN (CEN00084781), Distrito Federal
Roberto Fontes Vieira, 1247, CEN (CEN00055894), Distrito Federal
Lund, 566, C, Goiás, Typus
Pereira, FFO, 139, UB (UB0014011), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus koernickei (Ruhland) Trovó

Figura 2: Paepalanthus koernickei (Ruhland) Trovó
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Paepalanthus lamarckii Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon lamarckii Steud.
homotípico Dupatya lamarckii (Kunth) Kuntze
homotípico Eriocaulon fasciculatum Lam.
heterotípico Lasiolepis pilosa Boeckeler
heterotípico Paepalanthus cearaensis Ruhland
heterotípico Paepalanthus ottonis Klotzsch

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amapá, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, s.n., NYBG, 00504596,  (NY00504596), Typus
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Paepalanthus lanatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) vilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/lanuginosa(s)/velutina(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) creme/castanha/dourada; comprimento mais longa que
flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 804, R, 140533a,  (R000140533a), R, 140533,  (R000140533), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus lanatus Silveira
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Figura 2: Paepalanthus lanatus Silveira
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Paepalanthus langsdorffii (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus langsdorffii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon langsdorffii Bong.
homotípico Dupatya langsdorffii (Bong.) Kuntze
Paepalanthus langsdorffii  var.  caracensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) puberulenta(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus langsdorffii pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais e corola das flores estaminadas pilosas
adaxialmente; as brácteas involucrais tem altura equivalente ao disco de flores, ultrapassando-o brevemente apenas nas
inflorescências mais jovens. Pertence a Paepalanthus ser. Albidi devido às brácteas involucrais enegrecidas e às anteras não
pigmentadas, além de apresentar o caule alongado, como a maioria das espécies. A espécie morfologicamente mais próxima
é P. dianthoides, devido ao caule muito alongado, folhas distintamente ciliadas, forma e coloração das flores. O que difere P.
langsdorffii de dianthoides são as espatas mais curtas que as folhas (vs. tamanho equivalente) e a corola das flores estaminadas
com cílios restritos aos sinus.     

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 396, B (B 10 0243948), LE, Typus

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
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Paepalanthus latifolius Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya latifolia (Körn.) Kuntze
homotípico Eriocaulon latifolium Bong.
homotípico Paepalanthus serralapensis Moldenke
heterotípico Paepalanthus argenteus  var.  viridis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s)
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) truncado(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha/estramínea;
comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus latifolius pertence a P. subg. Xeractis, pelas suas bráteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, e flores estaminadas com corola pilosa internamente. Pelas suas brácteas involucrais claras, pertence a P. sect.
Chrysostegis. Difere de P. argenteus pelo indumento pubescente da face adaxial das folhas (vs. seríceo prateado). Difere de P.
chrysolepis pelo hábito mais robusto, capítulos maiores, e brácteas involucrais pilosas adaxialmente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 361, SPF
L. Riedel, 1067, B (B 10 0247671), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
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Paepalanthus latipes Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s)/
estreitamente triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial
densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/
pilosa(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves lanceolate to deltoid. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial
wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of hydathode
glabrous. Leaf surface on adaxial surface. Leaves glabrous. Leaves on abaxial surface. Leaves glabrous or scarcely pilose at the
apex. Leaves adaxial surface. Leaf indumentum persistent. Leaf indumentum long trichomes, usually upright, with more than
3 cells. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 20–30 cm. Leaves 1–2 cm wide. Leaves 15–25. Leaf base wide at least
twice as wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent.
Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of vascular
bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical. Main axis becomes thicker with the growth of the plant. Main axis
2.5–8 cm thickness. Main axis 2.5–5 cm long. Partial capitula at scapes arranged in a single row. Number of partial capitula in
one scape 5–25. Scapes branched. Scapes pilose. Scapes densely pilose. Scapes 15–25 cm long. Scapes 0.5–1.2 times the length
of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged side by side. Vascular bundles of the scape without vascular
bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 15–30. Sheath present. Sheath membranous, almost transparent.
Sheath glabrous. Sheath very short and inconspicuous. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight
and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts with persistent indumentums on the dorsal face. External involucral
bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External
involucral bracts at least one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal
involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral
bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2 mm long. Sepals of staminate
flowers 1.5–3 mm long. Substrate relatively dry. Altitude 1000–1400 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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A.A. Silveira, 730, R (R000179909), Minas Gerais, Typus
L. Echtemacht, 2293, HUFU,  (HUFU00029179), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus laxifolius Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya laxifolia (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s);
ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: plant caulescent. Leaves flat. Leaves papery. Leaves linear. Leaves (presence of superficial waxes) superficialy waxy.
Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of hydathode glabrous.
Leaf surface no undulations. Leaves glabrous. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 22–25 cm. Leaves 0.3–0.7 cm
wide. Leaves 33–53. Leaf base wide at least twice as wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base with a red spot.
Membrane at the margin of leaves absent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical.
Main axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main axis 0.4–0.8 cm thickness. Main axis 50–90 cm
long. Partial capitula at scapes arranged in a single row. Number of partial capitula in one scape 3–6. Scapes branched. Scapes
pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 22–30 cm long. Scapes 0.9–1.3 times the length of the leaves. Number of scapes during
a flowering season 4–6. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous. Sheath between one and two thirds of the leaf
length. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view.
Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts strongly
acuminate or caudate. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts as long as or longer than the
capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse
to acute, or strongly acuminate or caudate. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate.
Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–3.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2 mm long. Sepals of
staminate flowers 2.3–5 mm long. Altitude 1200 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n., B (B 10 0243946), B (B 10 0243947), K,  (K000640070), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus leiothricoides Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) hialina(s); comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/face(s) abaxial glabrescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 839, R, Typus
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Paepalanthus leiseringii Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus leiseringii, .

Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus leiseringii  Ruhland var.  leiseringii

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/enegrecido; bráctea-
involucral(ais) castanha/dourada/marrom clara/marrom/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Magalhaes, 2915, B (B 10 0243945), Typus
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Paepalanthus lepidus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais
longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) espatulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus lepidus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais
enegrecidas e às anteras pigmentadas. É mais próxima morfologicamente de P. augustus, da qual difere pelos capítulos menores,
folhas mais finas, sépalas menores, corolas das flores estaminadas com lobos menores, intermediários entre os lobos maiores,
glabras nas margens. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 374, R, 140556c,  (R000140556c), R, 140556b,  (R000140556b), R, 140556a,  (R000140556a), R, 140556, 
(R000140556)

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
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Paepalanthus leucoblepharus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya leucoblephara (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15534, P (P01762702), B (B 10 0243942), Typus
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Paepalanthus leucocephalus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ausente(s); escapo
ausente(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) verde; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s)
glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) largamente oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 8503, B (B 10 0243943), B (B 10 0243944), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus linearifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) adaxial/
pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ápice(s) truncado(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha/marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/face(s) abaxial pubescente(s)/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 806, R, Typus

669

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus linearis Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s);
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/
glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera;
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição completa é apresentada em inglês.

COMENTÁRIO

Distingui-se das demais espécies de Paepalanthus sect. Diphyomene por suas longas folhas lineares. Uma descrição completa é
apresentada em inglês.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Tameirão Neto, 4216, SPF, Typus
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Paepalanthus lingulatus (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon lingulatum Bong.
homotípico Dupatya lingulata (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada-lineares;
pilosidade glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada;
ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1410, LE (LE00001182), Typus
D.B.O.S. Cardoso, 2763, HUEFS (HUEFS156809), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus lombensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base/ciliada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 514, R, 181814e,  (R000181814e), R, 181814d,  (R000181814d), R, 181814c,  (R000181814c), R, 181814b,
 (R000181814b), R, 181814a,  (R000181814a), R, 181814,  (R000181814), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus longibracteatus Trovó
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus elongatus  var.  longibracteatus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 12374, RB, 584725,  (RB01343518), RB, 584725,  (RB01122343), RB, 584725,  (RB00996117), RB, 584725,
 (RB00809252), RB, 291330,  (RB00599858), RB, 485643,  (RB00570161), RB, 393211,  (RB00493070), RB, 422780,
 (RB00492973), RB, 217455,  (RB00283285), CEN (CEN00108785), LL, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus longibracteatus Trovó

Figura 2: Paepalanthus longibracteatus Trovó

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M., Phytotaxa, 367: 17, 2018.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus longicaulis Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus longicaulis, .

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente
pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente/axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 632, R, 179908b,  (R000179908b), R, 179908a,  (R000179908a), R, 179908,  (R000179908), Minas Gerais,
Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus longiciliatus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 475, SPF,  (SPF00202471), B (B 10 0603417), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus longiciliatus Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus longiciliatus Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus lundii Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya lundii (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus macrotrichus  var.  puberulus Moldenke
heterotípico Paepalanthus macrotrichus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s)
a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 2204, B (B 10 0243935), K,  (K000587299), NY,  (NY00102899), P (P00716707), P (P00716708), S (S-R-3897),
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

678

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/87/29/9/k000587299.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/10/28/99/ny_00102899.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus lundii Körn.

Figura 2: Paepalanthus lundii Körn.

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. & Sano, P. T. Nomenclatural and taxonomic changes in Paepalanthus (Eriocaulaceae) from São Paulo and Minas
Gerais, Brazil. Kew Bulletin (in press)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus luteolus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme/amarelado; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Material tipo coletado no Planalto de Diamantina, provavelmente um sinônimo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 766, R, 181855,  (R000181855), R, 181855a,  (R000181855a), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus lutzelburgii Herzog
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais)
marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Ganev, 3557, NY,  (NY00571742), Bahia
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus lychnophorellus Echtern. &
Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) adaxial glabrescente(s)/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2459, DIAM

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus lychnophorellus Echtern. & Trovó

Figura 2: Paepalanthus lychnophorellus Echtern. & Trovó

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M., Echternacht, L., Sano, P. T. & Costa, F. N., Folia Geobotanica, 54:3, 2019.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus lycopodioides Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s)
a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 694, R, Minas Gerais, Typus
P.T. Sano, CFCR 15288, ESA (ESA023498), HUEFS (HUEFS081729), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus lycopodioides Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus lycopodioides Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macaheensis Körn.
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus bradei Moldenke
heterotípico Paepalanthus euryphyllus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 4282, P, 473306 (P01762716), Rio de Janeiro
R.C. Forzza, 4991, MBML, 473306 (MBML036321), RB, 473306,  (RB00540895), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

686

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/8/95/00540895.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123413.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus macaheensis Körn.

Figura 2: Paepalanthus macaheensis Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macer Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) amarelado; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera;
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 446, B (B 10 0603418), Goiás, Typus
W.R. Anderson, 7689, NY,  (NY00898162), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus macer Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus macer Trovó

Figura 3: Paepalanthus macer Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocaulon Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus macrocaulon, Paepalanthus macrocaulon var. contasensis,
Paepalanthus macrocaulon var. kingii, Paepalanthus macrocaulon var. macrocaulon.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
face(s) abaxial vilosa(s)/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas involucrais ultrapassando a altura das flores, apicalmente atenuadas-acuminadas, e marginalmente brancas-
ciladas............................................................Paepalanthus macrocaulon var. kingii
1'.Brácteas involucrais não ultrapassando a altura das flores, lanceoladas ou ovadas e uniformemente marrom a marrom
escuras.........................................................................................2
2. Escapos com 10-15 cm de comprimento, pilosos, espatas lanosas...........Paepalanthus macrocaulon var. macrocaulon
2’. Escapos com 8-11 cm de comprimento, glabros, espatas glabras...........Paepalanthus macrocaulon var. contasensis

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., 815, R, 181862i,  (R000181862i), R, 181862h,  (R000181862h), R, 181862g,  (R000181862g), R, 181862f,
 (R000181862f), R, 181862e,  (R000181862e), R, 181862d,  (R000181862d), R, 181862c,  (R000181862c), R, 181862b,
 (R000181862b), R, 181862a,  (R000181862a), R, 181862,  (R000181862), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocaulon Silveira var.
macrocaulon

DESCRIÇÃO

Escapos com 10-15 cm de comprimento, pilosos, espatas lanosas; brácteas involucrais não ultrapassando a altura das flores,
lanceoladas ou ovadas e uniformemente marrom a marrom escuras

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 815, R
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Paepalanthus macrocaulon var.
contasensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Escapos com 8-11 cm de comprimento, glabros, espatas glabras; brácteas involucrais não ultrapassando a altura das flores,
lanceoladas ou ovadas e uniformemente marrom a marrom escuras

COMENTÁRIO

Esta variedade difere da forma típica da espécie pelas bainhas glabras, escapos também glabros e muito mais curtos, de 8-11 cm
de comprimento. (Adaptado e traduzido do protólogo [Moldenke, 1978])

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19804, k:, RB
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocaulon var. kingii
Moldenke
DESCRIÇÃO

Brácteas involucrais ultrapassando a altura das flores, apicalmente atenuadas-acuminadas, e marginalmente brancas-ciladas

COMENTÁRIO

Esta variedade difere da variedade tipo da espécie principalmente por ter as brácteas involucrais lanceoladas-ovadas, cerca de
3 mm. de comprimento, muito escuras ou quase pretas, apicalmente atenuadas-acuminadas, e marginalmente brancas-ciladas
(Adaptado e traduzido do protólogo [Moldenke 1980])

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 12478, US, 216825,  (US00088369), SPF, 216825,  (SPF00030620), RB, 216825,  (RB00282566), K, 
(K000293050), CEPEC,  (CEPEC00016963), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocephalus (Bong.)
Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus macrocephalus, Paepalanthus macrocephalus var.
macrocephalus, Paepalanthus macrocephalus var. minarum.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon macrocephalum Bong.
homotípico Dupatya macrocephala (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica da Serra do Espinhaço em Minas Gerais, apresentando ampla variabilidade morfológica. Está sendo proposta
sua inclusão no gênero Actinocephalus (trabalho submetido), conforme indicado por Andrino et al. (2020).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Esta sendo proposta uma combinação nova para P. macrocephalus no gênero Actinocephalus, e a variedade será um dos
sinônimos de Actinocephalus macrocephalus (trabalho submetido).

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1036, B (B 10 0243932), Minas Gerais, Typus
Sano, P.T. et al., CFCR 15285, ESA (ESA064221), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocephalus (Bong.)
Körn. var. macrocephalus

DESCRIÇÃO

Esta sendo proposta uma combinação nova para P. macrocephalus no gênero Actinocephalus, e a variedade será um dos
sinônimos de Actinocephalus macrocephalus (trabalho submetido).
A espécie, no entanto, pode ser reconhecida pelas folhas com ápice arredondado, escapos 4 -5 vezes maiores que as folhas,
seríceos, com coloração prateada pelo menos a partir do terço superior. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 506, SPF
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macrocephalus var.
minarum (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya minarum (Körn.) Kuntze
homotípico Paepalanthus minarum Körn.

DESCRIÇÃO

Esta sendo proposta uma combinação nova para P. macrocephalus no gênero Actinocephalus, e a variedade será um dos
sinônimos de Actinocephalus macrocephalus (trabalho submetido).
A espécie, no entanto, pode ser reconhecida pelas folhas com ápice arredondado, escapos 4 -5 vezes maiores que as folhas,
seríceos, com coloração prateada pelo menos a partir do terço superior. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus macropodus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus macropodus, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus longicaulis  var.  glaber Moldenke
heterotípico Paepalanthus macropodus  var.  glaber (Moldenke) Moldenke
heterotípico Paepalanthus sericifolius Silveira
heterotípico Paepalanthus yucca Ruhland ex Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento
mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: plant caulescent. Leaves flat. Leaves papery. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial
waxes) no superficial wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area
of hydathode glabrous. Leaf surface no undulations, or undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose.
Leaves on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short
appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 11–23 cm. Leaves 1–2.2 cm wide. Leaves 11. Leaf
base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at the
margin of leaves absent, or present. Membrane at the margin of leaves up to the basal third of the leaf. Collenchyma along the
leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis always one layer of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the
rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal. Main axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main axis
0.5–1.5 cm thickness. Main axis 10–60 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula spherical, or hemispherical.
Young capitula with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 6–28. Scapes unbranched. Scapes
glabrous, or pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 25–30 cm long. Scapes 1.4–3.7 times the length of the leaves. Vascular bundles
of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes
during a flowering season 3–20. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous. Sheath between one and two thirds of the
leaf length, or as long as or longer than leaves. Sheath margin smooth, or with fibers. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight
and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to
ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least
one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse
to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals
of pistilate flowers 1.8–2.6 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–2.5 mm long.
Substrate flooded. Altitude 1100–1400 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Schwacke, 9230, B (B 10 0243933), Minas Gerais, Typus
J.R. Pirani, 12290, HUEFS (HUEFS112831), K,  (K000988115), Minas Gerais
M. Verdi, 6567, RB,  (RB00826328), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus macropodus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus macropodus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 3: Paepalanthus macropodus Ruhland
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280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus maculatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s)
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es)
solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Norte do Espinhaço em Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 816, R, 181871,  (R000181871), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus magalhaesii Silveira
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus magalhãesii Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial;
ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
truncado(s)/glabra(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola não observado; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule: rizoma presente, curto, crasso, lignificado, recoberto com vestígios fibrosos na base das folhas; caule curto. Folhas
dispostas em roseta, lineares, 0,5x7-15 cm, rígidas, planas, eretas, pungentes, glabras em ambas as faces, lanuginosa na base,
com tricomas alvos; ápice obtuso. Espatas comprimento menor que as folhas, laxas, membranáceas, alvas, glabras a barbulato-
cilioladas, ápice truncado. Escapos axilares, numerosos, fasciculados, eretos, mais curto que as folhas, até 10 cm comp., 3-
costados, não retorcidos, pubérulos; capítulos alvo, obcônico-globosos, 2-3 mm diâm.; bráctea-involucrais castanhas, ovadas,
acuminadas, glabras, ciliadas, mais curta que as flores; brácteas florais espatuladas, castanhas, ápice densamente piloso. Flores
trímeras, receptáculo piloso; flor estaminada pedicelada, com sépalas livres, castanhas, com ápice densamente piloso.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gomes, F.M., 413, R, 191590a,  (R000191590a), R, 191590c,  (R000191590c), R, 191590b,  (R000191590b), R, 191590,
 (R000191590), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus magistrae Sano, F.N.Costa,
Trovó & Echtern.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente pilosa(s); escapo terminal(ais)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

COMENTÁRIO

   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 18122, RB,  (RB00807116), Piauí, Typus
Laure Emperaire, 2583, RB, 409524,  (RB00600330), Piauí, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus magistrae Sano, F.N.Costa, Trovó & Echtern.

Figura 2: Paepalanthus magistrae Sano, F.N.Costa, Trovó & Echtern.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus major (Moldenke) Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não
observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo aquênio(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.T. Silva, 60926, NY, Typus
A. Steyemark, 103355, NY,  (NY02072114), NY,  (NY02072113)
G. Martinelli, 17747, RB,  (RB00806075), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1999. Eriocaulaceae. In P.Berry, K. Yatskievych & B. Holst (eds.), Flora of the Venezuelan Guayana 5: 1-58.
Missouri Botanical Garden, St. Louis. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus manicatus Poulsen ex
Malme
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus manicatus, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus manicatus  var.  pulchellus P.Beauv.
Paepalanthus arachnoides Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
linear(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F. Regnell, 1267, US,  (US00088373), US,  (US00088372), S (S05-5755), S (S05-5753), S (S-R-3899), P (P00741968), K,
 (K000587326), B (B 10 0243930), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus melaleucus (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon melaleucum Bong.
homotípico Dupatya melaleuca (Bong.) Kuntze
heterotípico Dupatya lanceolata (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus corymboides Ruhland
heterotípico Paepalanthus lanceolatus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente pilosa(s); escapo
axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura;
comprimento mais longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s)
a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., G, G00192116,  (G00192116), K,  (K000189966), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus melaleucus (Bong.) Kunth

Figura 2: Paepalanthus melaleucus (Bong.) Kunth

BIBLIOGRAFIA

Bongard, A.G.H. 1831. Essai Monographique sur les espèces d’Eriocaulon du Brésil.  Mémoires de l’Académie Impériale des
Sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. ser. 6, 601-655.
Kunth, C.S. 1841. Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis
characteribus, differentiis et synonymis. Tomus tertius 492-580.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus melanolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade glabrescente(s); ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha
a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

É sinônimo de P. macrocephalus, o trabalho propondo a sinonimização já está submetido.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 357, R, Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus melanthus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 690, R, 181865f,  (R000181865f), R, 181865e,  (R000181865e), R, 181865d,  (R000181865d), R, 181865c, 
(R000181865c), R, 181865b,  (R000181865b), R, 181865a,  (R000181865a), R, 181865,  (R000181865), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus mendoncianus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade face(s)
abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) creme; bráctea-
involucral(ais) castanha/estramínea/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, R., 320, B (B 10 0243929), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus mexiae Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

I. Mexia, 5833, NY,  (NY00102904), US,  (US00088375), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus michaelii Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ápice(s)
truncado(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/enegrecido; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial
glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Essa espécie pertence a um complexo de espécies que precisa ser melhor definido. Até o momento é conhecida somente pela
coleção tipo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 605, R, 181864d,  (R000181864d), R, 181864c,  (R000181864c), R, 181864b,  (R000181864b), R, 181864a,
 (R000181864a), R, 181864,  (R000181864)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus microcaulon Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/
ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22325, K,  (K000587328), B (B 10 0243928), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus microphorus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/esparsamente
pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo a(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 762, R, 181869a,  (R000181869a), R, 181869,  (R000181869), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus microphyllus (Guill.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon microphyllum Guill.
homotípico Dupatya microphylla (Guill.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Espinhaço Meridional. Habita fendas de rochas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.N. Costa, 54, K,  (K000965966), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

715

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/65/96/6/k000965966.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus microphyllus (Guill.) Kunth

Figura 2: Paepalanthus microphyllus (Guill.) Kunth

Figura 3: Paepalanthus microphyllus (Guill.) Kunth
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus milhoverdensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s);
escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) marrom clara; comprimento
mais longa que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
lanceolada(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., HS 755, R, 181870a,  (R000181870a), R, 181870,  (R000181870), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus minasensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/elíptica(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Clausen, 208, NY,  (NY00898023), Minas Gerais
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus minimus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/amba(s) face(s) puberulenta(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/estramínea; comprimento mais longa que
flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 697, R, 181868,  (R000181868), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus minutulus Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya minutula (Mart. ex Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/
obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
hialina(s)/creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 415, NY,  (NY00898021)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus miser Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1370, B (B 10 0243924), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus modestus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 646, RB, 557107,  (RB00730443), RB, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus modestus Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus moedensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente
serícea(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ápice foliar com tufo de tricomas na região dos hidatódios. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A.A., 572, R, 179912c,  (R000179912c), R, 179912b,  (R000179912b), R, 179912a,  (R000179912a), R, 179912,
 (R000179912), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus moedensis Silveira

Figura 2: Paepalanthus moedensis Silveira

Figura 3: Paepalanthus moedensis Silveira

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1928. Floralia Montium. Vol. 1, Bello Horizonte, 426 p.
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Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus mollis Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus mollis, Paepalanthus mollis var. itambeensis, Paepalanthus
mollis var. mollis.

Tem como sinônimo
homotípico Eriocaulon molle (Kunth) Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom clara/marrom escura; comprimento mais longa que
flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s)/
linear(es) espatulada(s)/oblanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s)/unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus mollis pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas pilosas internamente. Pertence a P. ser. Fuscati, devido às brácteas
involucrais enegrecidas e às anteras pigmentadas. Morfologicamente, a espécie é próxima de P. clausenii e P. garimpensis, dois
táxons pouco conhecidos do quadrilátero ferrífero. Difere de ambas as espécies pela corola das flores estaminadas despigmentadas
ou pigmentadas apenas no ápice (vs. toda a corola pigmentada). Difere ainda de P. clausenii pelo caule alongado com folhas
espiraladas (vs. folhas em roseta basal).   

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Relação comprimento/largura da folha majoritariamente 1,4-2,0; brácteas involucrais das séries externas de 3,5-7,5 mm de
comprimento; se as brácteas ultrapassarem o capítulo em mais de 2,5 mm, apresentam ápice recolhido ou revoluto; tricomas da
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face adaxial das brácteas involucrais escassos; pétalas de flores pistiladas de 0,5-1,0 mm de largura; sementes de 0,7-0,8 mm de
comprimento, parecendo castanho-avermelhadas ou um pouco leitosas, mas não brancas sólidas............................P. mollis var.
mollis
1’. Relação comprimento/largura da folha majoritariamente 1-1,4; brácteas involucrais das séries externas majoritariamente
5-7,5 mm de comprimento, ultrapassando o capitulo em 2,5-4,5 mm, de textura firme, recurvando um pouco mas não enrolando
ou torcendo na ponta, aparecendo brancas na face adaxial pela pilosidade densa no ápice; pétalas de flores pistiladas 1,5-2,0
mm de largura; sementes 0,9-1,15 mm de comprimento, a epiderme exterior opaca/branca......................................P. mollis var.
itambeensis
(Modificado de Hensold 1988 - Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae))
 

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 613, MBM, 108862,  (MBM108862), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus mollis Kunth

Figura 2: Paepalanthus mollis Kunth
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Figura 3: Paepalanthus mollis Kunth

Figura 4: Paepalanthus mollis Kunth

Figura 5: Paepalanthus mollis Kunth
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Paepalanthus mollis Kunth var. mollis

DESCRIÇÃO

Relação comprimento/largura da folha majoritariamente 1,4-2,0; brácteas involucrais das séries externas de 3,5-7,5 mm de
comprimento; se as brácteas ultrapassarem o capítulo em mais de 2,5 mm, apresentam ápice recolhido ou revoluto; tricomas da
face adaxial das brácteas involucrais escassos; pétalas de flores pistiladas de 0,5-1,0 mm de largura; sementes de 0,7-0,8 mm de
comprimento, parecendo castanho-avermelhadas ou um pouco leitosas, mas não brancas sólidas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Damazio, L.B., 1620, RB
A.F.M. Glaziou, 15553, RB

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1988. Syst. Bot. Monogr. 23: 100-103.
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Paepalanthus mollis var. itambeensis
Hensold
DESCRIÇÃO

Relação comprimento/largura da folha majoritariamente 1-1,4; brácteas involucrais das séries externas majoritariamente 5-7,5 mm
de comprimento, ultrapassando o capitulo em 2,5-4,5 mm, de textura firme, recurvando um pouco mas não enrolando ou torcendo
na ponta, aparecendo brancas na face adaxial pela pilosidade densa no ápice; pétalas de flores pistiladas 1,5-2,0 mm de largura;
sementes 0,9-1,15 mm de comprimento, a epiderme exterior opaca/branca

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 613, SPF

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus mollis var. itambeensis Hensold
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Figura 2: Paepalanthus mollis var. itambeensis Hensold

732

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F265769520.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus montanus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) velutina(s)/ciliada(s); ápice(s) mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/velutina(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/face(s) adaxial glabra(s)/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie rara e endêmica da Chapada do Couto, no Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 700, R, 181866c,  (R000181866c), R, 181866b,  (R000181866b), R, 181866a,  (R000181866a), R, 181866, 
(R000181866), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus montanus Silveira

Figura 2: Paepalanthus montanus Silveira

Figura 3: Paepalanthus montanus Silveira
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Paepalanthus multicapitatus Giul. &
E.B.Miranda
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) preta/castanha a(s) marrom escura/marrom acinzentada; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Giullieti, 874, ALCB (ALCB000033), US,  (US01050373)
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Paepalanthus multistellaris Andrino &
Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial;
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/verde;
comprimento mais longa que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.O. Andrino, 236, SPF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus multistellaris Andrino & Sano

Figura 2: Paepalanthus multistellaris Andrino & Sano

Figura 3: Paepalanthus multistellaris Andrino & Sano

Figura 4: Paepalanthus multistellaris Andrino & Sano
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BIBLIOGRAFIA

ANDRINO, C.O., TROVÓ, M., SANO, P.T. A field full of green stars: Paepalanthus multistellaris (Eriocaulaceae), a new
species from Minas Gerais, Brazil. Phytotaxa, Vol 278, n.1.  Vol 278, No 1, 2016.
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Paepalanthus myocephalus (Mart.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus myocephalus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon myocephalon Mart.
homotípico Dupatya myocephala (Mart.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon umbrosum Salzm. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus helodes Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus myocephalus  var.  major Körn.
heterotípico Paepalanthus myocephalus  var.  minor Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, 559, B (B 10 0243921), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus myocephalus (Mart.) Körn.
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Paepalanthus nanus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/truncado(s) a(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)
espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material-tipo, coletado na Chapada do Couto, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 699, R, 181878,  (R000181878), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus neglectus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya neglecta (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma linear(es); pilosidade amba(s) as face(s) apresso(s) pubérula(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/
mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) truncado(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s);
capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) estramínea/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.H. Langsdorff, s.n., G, G00099091,  (G00099091), Typus
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Paepalanthus neopulvinatus Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s)
pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 501, R, 181892,  (R000181892), R, 181892d,  (R000181892d), R, 181892c,  (R000181892c), R, 181892b, 
(R000181892b), R, 181892a,  (R000181892a), Typus
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Paepalanthus niger (Moldenke) Trovó
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus elongatus  var.  niger Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo
terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa
que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
oval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição completa é apresentada em inglês. 

COMENTÁRIO

Difere de Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn pelo capítulo mais largo com brácteas involucrais pretas. Uma descrição
completa é apresentada em inglês. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 32187, RB, 376621,  (RB01372088), RB, 376621,  (RB01372087), RB, 376621,  (RB01372083), RB, 376621,
 (RB01371304), RB, 376621,  (RB01125163), RB, 376621,  (RB00599876), RB, 203688,  (RB00599861), RB, 485571,
 (RB00570089), RB, 422781,  (RB00492972), LL, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus niger (Moldenke) Trovó

Figura 2: Paepalanthus niger (Moldenke) Trovó

Figura 3: Paepalanthus niger (Moldenke) Trovó
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  Trovó, M., Phytotaxa, 367: 20, 2018.
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Paepalanthus nigrescens Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus nigrescens, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus nigrescens  var.  pilosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s); pilosidade
glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial
pubescente(s)/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas herbáceas,17 a 34 cm alt.; raízes esbranquiçadas a castanho-escuras, 0,5 mm diâm., filamentosas, ramificadas ou
não; caule curto até 2,5 cm compr., ramificando abaixo do nível do solo. Folhas rosuladas, verdes a verde-claras, oblongo-
lanceoladas a lineares, 0,6-1,1x3,7-10,5 cm, ápice obtuso ou agudo; base com nervuras pouco marcadas, tricomas brancos
simples, longos, até 3 mm compr., lâminas glabras, bordas e ápice ciliados, tricomas simples, brancos. Espatas 4-9 cm compr.,
ápice agudo, fracamente pilosas ao longo da lâmina a pilosa na região entre o ápice e abertura da fenda da espata, ápice barbado,
tricomas simples, até 1,5 mm compr.. Escapos 3-9 por roseta, 8,5-23,5 cm compr., verde-claros a dourados, faixas longitudinais
de tricomas; capítulos 0,6-1,7 cm diâm., cinzentos, discoides; brácteas involucrais 2,5-6x5-6 mm, de obovadas nas séries
iniciais, passando a triangulares a oblongas nas séries finais, de castanha na base a negras no ápice, ápice agudo, de glabras na
base a pilosa na face abaxial, inteiramente glabra ou terço superior piloso a densamente piloso, principalmente nas margens,
bordas ciliadas e ápice barbado. Flores 3-meras; brácteas florais 4 mm compr., linear-espatuladas a espatuladas, verde-claras
a enegrecidas da base para o ápice; ápice obtuso; face abaxial glabra, adaxial glabra, ápice barbado, tricomas simples 0,5
mm compr. Flores estaminadas 4,5 mm compr., pediceladas; pedicelo 2 mm compr., tricomas simples, 4 mm compr.; sépalas 3
mm compr., espatuladas, verde-claras a enegrecidas da base para o ápice, ápice arredondado, face abaxial glabra, adaxial glabra,
ápice barbado, tricomas simples, aprox. 0,7 mm compr.; pétalas 2,5 mm compr., tubular, creme, ápice agudo, glabro, glabra na
face externa e internamente piloso; estames 1,5-2mm compr., adnatos ao meio da corola; anteras bitecas, esbranquiçadas durante a
antese; pistilódios 0,7 mm compr. Flores pistiladas 4,5-5 mm compr., pediceladas; pedicelo 1,5 mm comp., com tricomas simples
de 3,5 mm; sépalas 3,3 mm compr., espatuladas, verde-claras a enegrecidas da base para o ápice, ápice arredondado, face abaxial
glabra, face adaxial glabra, ápice piloso, com tricomas de até 1 mm compr.; pétalas 2,5 mm compr., espatuladas, hialínas a creme,
ápice truncado, face abaxial glabra, adaxial pilosa, ápice piloso; pistilo 3,2-3,5 mm compr.; ramos estigmáticos ramificados, 1,5-2
mm compr.; ramos nectaríferos 0,5-1 mm compr.; estaminódio escamiforme, aprox. 0,2 mm compr.. Sementes vermelho-escuras,
envolvidas por tricomas brancos.
Paepalanthus nigrescens pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais pilosas adaxialmente e corola das flores
estaminadas pilosas internamente, porém apresenta as brácteas involucrais na mesma altura do disco de flores. Pertence
a Paepalanthus ser. Albidi devido às brácteas involucrais enegrecidas e às anteras não pigmentadas. Difere das demais espécies
desta série pelo caule curto, com folhas em roseta basal.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2321, HUFU,  (HUFU00029219), Minas Gerais
Silveira, A., 355, R, 140554,  (R000140554), B (B 10 0243917), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus nigrescens Silveira

Figura 2: Paepalanthus nigrescens Silveira
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Figura 3: Paepalanthus nigrescens Silveira
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Paepalanthus nigricans Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) enegrecido;
bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s);
bráctea(s) floral(ais) largamente oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Provavelmente trata-se de um sinônimo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 698, R, 181879,  (R000181879), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus nigricaulis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) vilosa(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s)
adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es) a(s) lanceolada-lineares. Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 764, R, 181877c,  (R000181877c), R, 181877b,  (R000181877b), R, 181877a,  (R000181877a), R, 181877,
 (R000181877), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus nigriflorus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo/enegrecido; bráctea-involucral(ais) marrom/marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 808, R, 181876,  (R000181876)

752

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/r000181876_001


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus obconicus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/face(s) abaxial glabrescente(s)/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s) a(s)
obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 693, R, 181875,  (R000181875), R, 181875a,  (R000181875a), Typus
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Paepalanthus oblongifolius Giul. &
E.B.Miranda
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/pubescente(s) a(s) glabra(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s)/mucronulado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Melo, E., PCD 1323, ALCB (ALCB000036)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus obtusifolius (Steud.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon obtusifolium Steud.
homotípico Dupatya obtusifolia (Steud.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus allemanii C.Diogo
heterotípico Paepalanthus densifolius Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabrescente(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais)
preta/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.S. Blanchet, 3584, K, CEPEC
R.M. Harley, 15275, K, CEPEC

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

755

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus obtusifolius (Steud.) Körn.

Figura 2: Paepalanthus obtusifolius (Steud.) Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus ocreatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não
observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 829, R, 181874a,  (R000181874a), R, 181874,  (R000181874), R, 181874b,  (R000181874b), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus oerstedianus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya oerstediana (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais)
creme/castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 1777, S (S-R-3901), P (P00716713), P (P00716712), NY,  (NY00102913), K,  (K000587287), B (B 10 0243916),
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus oerstedianus Körn.

Figura 2: Paepalanthus oerstedianus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus orthogonalis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) adaxial/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 765, R, 181872,  (R000181872), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus ovatus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya ovata (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5901, B (B 10 0243914), K,  (K000587271), K,  (K000587272), P (P00716714), S (S08-16249), US, 
(US00088379), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus ovatus Körn.

Figura 2: Paepalanthus ovatus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus oxyphyllus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya oxyphylla (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Weddell, H. A., 1910, G, G00099084,  (G00099084), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus oyapockensis Herzog
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus brunneus Moldenke
heterotípico Paepalanthus griseus Moldenke
heterotípico Paepalanthus leucocyaneus Tutin
heterotípico Paepalanthus tafelbergensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) mucronado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. von Luetzelburg, 20225, M, NY,  (NY02448428), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pallidus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
pubescente(s) a(s) glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s)
floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sena, J.C.C., 458, R, 181896a,  (R000181896a), R, 181896,  (R000181896), Minas Gerais, Typus
J. C. da Costa Sena, 458, B (B 10 0243912), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus parallelinervius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) agudo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material-tipo, coletado na Chapada do Couto, Planalto Diamantino, MInas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 702, R, 181891,  (R000181891), R, 181891a,  (R000181891a), R, 181891b,  (R000181891b), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus parviflorus (Hensold)
Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento
mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus parviflorus pertence à P. subg. Xeractis devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, e corola das flores estaminadas pilosas internamente. Pertence a P. ser. Fuscati devido às brácteas involucrais
enegrecidas e às anteras pigmentadas. Dentre as demais espécies da série com caule curto, folhas em roseta, e brácteas florais
creme, difere de P. senaeanus e de P. plumosus pelas séries de brácteas involucrais de coloração semelhante (vs. séries internas
mais claras que as internas, acastanhadas). Difere de P. chlorocephalus pelas brácteas involucrais mais longas, ultrapassando os
capútulos em até 7 mm (vs. 4 mm) e flores estaminadas menores, com as sépalas de até 3.4 mm (vs. 4.8 mm) e corolas de até 4.2
mm (vs. 5.8 mm).

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 438, SPF
N. Hensold, 493, RB,  (RB00907653), K (K000988691), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
Hensold, N. (1996) Paepalanthus subg. Xeractis (Eriocaulaceae): notes and nomenclatural changes. Phytologia 81: 24–27.
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Paepalanthus parvifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/hirsuta(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. L. Oliveira, 640, R, 181901,  (R000181901), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus parvus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/alterna(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) obtuso(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) elíptica(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Salzmann, P., s.n., NY, B (B 10 0243911), Typus
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Paepalanthus paulensis Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/cuspidado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente
pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax, or
superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of
hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on abaxial
surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells.
Indumentum on leaf margins present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly visible.
Indumentum on leaf margins with many short trichomes, frequently hirsute. Leaves 18–30 cm. Leaves 0.9–1.7 cm wide. Leaves
17–20. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot.
Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at
least 2 layers of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical. Main axis becomes
thicker with the growth of the plant. Main axis 1 cm thickness. Main axis 1–3 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented.
Capitula hemispherical. Young capitula with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 8–12.
Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes densely pilose. Scapes 4–5.5 cm long. Scapes 0.9–1.1 times the length of the leaves.
Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith. Number of scapes
during a flowering season 7–10. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath densely pilose. Sheath between one
and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped
from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral
bracts obtuse to acute, or strongly acuminate or caudate. External involucral bracts white. External involucral bracts as long as
or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal
involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral
bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 2–3.2 mm long. Petals of pistilate flowers 2–3 mm long. Sepals of staminate
flowers 2–3.2 mm long. Substrate flooded.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)
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MATERIAL TESTEMUNHO

W. Schwacke, 1936, B (B 10 0243910), São Paulo, Typus
E.D. Lozano, 1490, RB,  (RB01067362), Paraná
C.B. Poliquesi, 460, MBM (MBM185042), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Ruhland, W. 1903. Eriocaulaceae. IH: Engler, A. Das Pflanzenreich Regni vegetabilis conspectus. 1--294.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus paulinus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus asper Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) ocráceo;
bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/face(s) abaxial pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sena, 14550, B (B 10 0243909), Typus
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Paepalanthus pedunculatus (Bong.)
Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon pedunculatum Bong.
homotípico Dupatya pedunculata (Bong.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus falcatus (Bong.) Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) esparsamente pubérula(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial
glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gardner, 5284, B (B 10 0243908), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus perpusillus Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya perpusilla (Kunth) Kuntze
homotípico Eriocaulon perpusillum (Kunth) Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) ocráceo/enegrecido; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Poeppig, E.F., 2870, B (B 10 0243907), B (B 10 0243906), B (B 10 0243905), Typus
R. Spruce, s.n., NY,  (NY02448432), Amazonas
Poeppig, s.n., P (P01762729), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus piresii Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus piresii, Paepalanthus piresii var. piresii, Paepalanthus piresii
var. villosus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma linear(es) a(s) lanceolada-
lineares; pilosidade amba(s) face(s) vilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/pubescente(s)/glabrescente(s)/vilosa(s); escapo terminal(ais)
solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/creme; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s).
Flor: flor(es) não observada; flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola não observado; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Segundo Moldenke (1980), Paepalanthus piresii var. villosus difere da variedade tipo pelas folhas e espatas densamente vilosas,
com tricomas longos, bem espaçados e rígidos, no entanto, esses táxons estão sendo atualmente revisados, podendo se tratar de
espécies distintas. 

MATERIAL TESTEMUNHO

Pires, J.M, 16097, MG (MG058748)
Pires, J.M., 6189, NYBG, 00102926,  (NY00102926), Typus
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Paepalanthus piresii Moldenke var. piresii

DESCRIÇÃO

Segundo Moldenke (1980), as variedades diferem pelas folhas e espatas densamente vilosas, com tricomas longos, bem espaçados
e rígidos em Paepalanthus piresii var. villosus. No entanto, esses táxons estão sendo atualmente revisados, podendo se tratar de
espécies distintas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Murça Pires, J., 6189, NY
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Paepalanthus piresii var. villosus
Moldenke
DESCRIÇÃO

Difere da forma típica pelas folhas e espatas vilosas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Murça Pires, J., 16097, NY,  (NY00102927), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus plagiostigma Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
creme/dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/face(s) abaxial glabrescente(s)/
glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 834, R, 181902,  (R000181902), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus planifolius, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon planifolium Bong.
homotípico Dupatya planifolia (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus planifolius  (Bong.) Körn. var.  planifolius
heterotípico Dupatya consanguinea (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya puberula (Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon iridifolium (Kunth) Steud.
heterotípico Eriocaulon monticolum (Mart.) Steud.
heterotípico Paepalanthus consanguineus Körn.
heterotípico Paepalanthus iridifolius Kunth
heterotípico Paepalanthus monticola Mart.
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  consanguineus (Körn.) Ruhland
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  major Körn.
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  minor Körn.
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  puberulus (Körn.) Ruhland
heterotípico Paepalanthus planifolius  var.  villosus Moldenke
heterotípico Paepalanthus puberulus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/face(s) abaxial densamente
serícea(s)/esparsamente pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/cuspidado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom
escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette, or plant with a rhizome, or plant caulescent. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-
ovate. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax, or superficialy waxy. Apex of the leaf acuminate to acute
(straight margin to concave, angle smaller than 90°), or apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute).
Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves
on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed
trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 17–30 cm. Leaves 1.4–3.5 cm wide. Leaves 10–14. Leaf
base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at
the margin of leaves present. Membrane at the margin of leaves up to the basal third of the leaf, or longer than the basal third
of the leaf. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis at least 2 layers of cells. Remnants of
vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or persistent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette white-
yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main axis becomes thicker with the growth of the plant. Main axis 1–3 cm thickness. Main
axis 5–10 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula spherical, or hemispherical. Young capitula compact,
with partial capitula densely appresed, or with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 15–30.
Scapes unbranched. Scapes glabrous, or pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 24–45 cm long. Scapes 1–1.5 times the length of
the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith. Number
of scapes during a flowering season 6–10. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath glabrous, or pilose. Sheath loosely pilose.
Sheath almost one third of the leaf length, or between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin
without cilia. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face.
External involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark
brown. External involucral bracts as long as or longer than the capitulum, surpassing the internal involucral bracts, or at least one
third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to
acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals
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of pistilate flowers 2–3.5 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals of staminate flowers 2.5–3.5 mm long.
Substrate sandy, or flooded, or relatively dry. Altitude 1100–2100 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 395, B (B 10 0243895), Minas Gerais, Typus
R.F. Monteiro, s.n., HUEFS (HUEFS137093), Goiás
C.A.M. Scaramuzza, 532, ESA (ESA008996), São Paulo
E.D. Lozano, 1518, RB,  (RB01067365), Paraná
R.C. Forzza, 3728, RB, 415071,  (RB00600315), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.

BIBLIOGRAFIA

Bongard, A.G.H. 1831. Essai Monographique sur les espèces d’Eriocaulon du Brésil.  Mémoires de l’Académie Impériale des
Sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. ser. 6, 601--655.
Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273--508.
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Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus plantagineus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya plantaginea (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon plantagineum Bong.
heterotípico Eriocaulon zosterifolius (Kunth) Steud.
heterotípico Paepalanthus breviscapus Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus radicans Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus zosterifolius Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo
terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/
oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 439, B (B 10 0243892), P (P01762738), Typus
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Paepalanthus platycaulis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s)
face(s) vilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo/
enegrecido; bráctea-involucral(ais) estramínea/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial
pubescente(s)/face(s) adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s)
estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 807, R
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Paepalanthus plumosus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon plumosum Bong.
homotípico Dupatya plumosa (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon stellare Guill.
heterotípico Paepalanthus caryophyllus Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus nigritella Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus stellaris (Guill.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que
flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) espatulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta herbácea 20 - 36 cm alt.; raízes castanho-escuras, 0,5 mm diâm., filamentosas, simples; caule curto, até 3 cm compr.,
ramificando abaixo do nível do solo. Folhas rosuladas, verdes a oliváceas, lanceoladas a lineares, 0,5-0,6x4,5-8,5 cm, ápice agudo
ou acuminado; base com nervuras marcadas, tricomas brancos, simples, longos, até 1,5 mm compr. na borda e inserção da folha,
lâminas glabras, bordas pubérulas, tricomas laminares, ápice glabro. Espata 3,7-8,9 cm compr., ápice agudo, lâmina pubérula,
margens e ápice ciliados, tricomas simples. Escapos 4 a 10 por roseta, 19,0-35,5 cm compr., amarelado, pubescente. Capítulo
1,5-2,0 mm diâm., branco, obcônico. Brácteas involucrais 2-4,5x3-9 mm, navicular-obovadas a lanceoladas, castanho-escuras,
ápice acuminado, face abaxial pilosa a glabra na última série, face adaxial inteiramente glabra nas séries iniciais a fortemente
pilosa com o terço inferior glabro nas séries terminais, margens sempre ciliadas. Flores 3-meras. Brácteas florais 6 mm compr.,
espatuladas, hialinas, faixa longitudinal central creme, ápice agudo, face abaxial glabra, adaxial pilosa, da expansão lateral ao
ápice, tricomas simples, brancos, longos, ápice barbado. Flores estaminadas 6 mm compr., pediceladas; pedicelo 1,0-1,5 mm
compr., tricomas simples, brancos, longos, de até 5 mm compr.; sépalas 4,5 mm compr., espatulada, fundidas na base, hialinas,
com faixa longitudinal central creme, ápice arredondado, faces abaxial e adaxial glabras, margens do terço superior pilosas,
margens ciliadas, ápice barbado, tricomas de até 1,5 mm compr.; pétalas 4 mm compr., tubulares, creme, ápice obtuso, face
externa do tubo da corola glabro, interna pilosa, margem apical do tubo ciliada; estames 4,5 mm compr., adnatos à corola no terço
inferior. Anteras bitecas, castanho-escuras; pistilódios 0,5 mm compr.. Flores pistiladas, 5 mm compr., pediceladas; pedicelo
flores pistiladas 0,55 mm compr., tricomas brancos, longos, 4 mm compr.; sépalas 4,5 mm compr., espatulada, creme, ápice
obtuso, faces adaxial e abaxial glabras, ápice barbado, tricomas simples, 1,5 mm compr.; pétalas flores pistiladas 4,5 mm compr.,
espatuladas, creme, região apical com pontuações negras, ápice truncado, face abaxial glabra, adaxial pilosa, ápice barbado, com
tricomas simples, 0,5 mm compr.; pistilo ca. 4 mm compr., ramos estigmáticos bifurcados, 3 mm compr., ramos nectaríferos 0,5
mm compr., estaminódio escamiforme presente. Sementes vermelhas, pubérulas, tricomas brancos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 1046, LE, 1097, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1988. Morphology and systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plants Taxonomists, Michigan. 150p.
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Paepalanthus polycladus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/
arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s)
agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/castanha
a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 742, R, 181893d,  (R000181893d), R, 181893c,  (R000181893c), R, 181893b,  (R000181893b), R, 181893a,
 (R000181893a), R, 181893,  (R000181893), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus polycladus Silveira
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Figura 2: Paepalanthus polycladus Silveira
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Paepalanthus polygonus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya polygona (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus arborescens Silveira
heterotípico Paepalanthus spiralifolius Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s); forma
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5245, B (B 10 0243889), K,  (K000640031), K,  (K000640032), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus polygonus Körn.

Figura 2: Paepalanthus polygonus Körn.

Figura 3: Paepalanthus polygonus Körn.
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Paepalanthus polytrichoides Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus polytrichoides, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya polytrichoides (Kunth) Kuntze
homotípico Eriocaulon polytrichoides (Kunth) Steud.
heterotípico Paepalanthus maracanus Huber
heterotípico Paepalanthus polytrichoides  var.  glaber Moldenke
heterotípico Paepalanthus vigiensis Moldenke
heterotípico Paepalanthus villipes Moldenke
heterotípico Paepalanthus viscosus Moldenke
heterotípico Syngonanthus guianensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pires, JM, 330, IAN (IAN028285), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus polytrichoides Kunth

Figura 2: Paepalanthus polytrichoides Kunth

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1999. Eriocaulaceae. In P.Berry, K. Yatskievych & B. Holst (eds.), Flora of the Venezuelan Guayana 5: 1-58.
Missouri Botanical Garden, St. Louis. 

792

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123481.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299123482.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus praedensatus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade amba(s) face(s)
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) ou igual
folha(s)/ápice(s) truncado(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme/ocráceo; bráctea-
involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s)
adaxial glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 509, R, 181897,  (R000181897), Typus
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Paepalanthus praemorsus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19966, K,  (K000640024), B (B 10 0157352), Minas Gerais, Typus
A.F.M. Glaziou, 19960, K,  (K000640025), B (B 10 0157351), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus prostratus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Blastocaulon prostratum (Körn.) Ruhland
homotípico Dupatya prostrata (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/creme; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., B, Minas Gerais, Typus
V.C. Souza, 21129, ESA (ESA041310), Minas Gerais
H.S. Irwin, 27099, US,  (US01933056), NY,  (NY00860550), MO (MO2434944), K,  (K000887337), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Andrade, M.J.G., Giulietti, A.M., Harley, R.M. & vanden Berg, C. 2011. Blastocaulon (Eriocaulaceae), a synonym of
Paepalanthus: Morphological and molecular evidence. Taxon 60 (1): 178-184.
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Paepalanthus pruinosus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/face(s) abaxial densamente serícea(s)/esparsamente pilosa(s) adaxial/face(s) adaxial densamente
serícea(s)/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s)
obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: rosette. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves long-linear, oblong or long-ovate. Leaves (presence of superficial waxes)
superficialy waxy. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin, abruptly acute). Stomatic area of
hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous, or pilose. Leaves on abaxial
surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed trichomes, with 3 cells.
Indumentum on leaf margins absent, or present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and clearly visible.
Indumentum on leaf margins with many short trichomes, frequently hirsute. Leaves 6–26 cm. Leaves 0.7–2 cm wide. Leaves 8–
13. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region, or at least twice as wide as the middle region. Adaxial
surface of foliar base without a red spot. Membrane at the margin of leaves absent, or present. Membrane at the margin of leaves
up to the basal third of the leaf. Collenchyma along the leaf margin present. Hypodermis present. Hypodermis always one layer of
cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or persistent. Remnants of vascular bundles at the base of
the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical. Main axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main
axis 0–1 cm thickness. Main axis 0–1 cm long. Partial capitula at scapes radially oriented. Capitula hemispherical. Young capitula
with partial capitula loosely arranged. Number of partial capitula in one scape 8–15. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes
scarcely pilose. Scapes 20–40 cm long. Scapes 2–3 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring
around the pith. Vascular bundles of the scape also in the pith, or without vascular bundles in the pith. Number of scapes during
a flowering season 1–5. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely pilose. Sheath as long as or longer
than leaves. Sheath margin smooth. Sheath margin without cilia, or ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from
lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts orbiculate. External involucral bracts obtuse
to acute. External involucral bracts green to dark brown. External involucral bracts at least one third shorter than the internal
involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral
bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 1.5–
3 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3 mm long. Substrate sandy, or flooded.
Altitude 900–1600 meters above sea level.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
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Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.R. Reitz, 10060, MBM (MBM051156), Santa Catarina
E.E. Ule, 580, B (B 10 0106854), B (B 10 0106855), Santa Catarina, Typus

BIBLIOGRAFIA

Ruhland, W. 1903. Eriocaulaceae. IH: Engler, A. Das Pflanzenreich Regni vegetabilis conspectus. 1--294.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus pseudoelongatus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha
a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

É sinônimo de Paepalanthus macrocephalus, o trabalho propondo a sinonimização já está submetido.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19961, P (P00716716), K,  (K000587292), B (B 10 0157350), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus pseudotortilis Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus gounelleanus P.Beauv.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 3508, B (B 10 0106856), K,  (K000587317), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus pseudotortilis Ruhland
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Figura 2: Paepalanthus pseudotortilis Ruhland
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Paepalanthus pubescens Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus pubescens, Paepalanthus pubescens var. chapadensis,
Paepalanthus pubescens var. pubescens.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya pubescens (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus pubescens  var.  longepilosus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) pubérula(s) a(s) pubescente(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/vilosa(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s)
abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas com largura entre 3-5mm, lanceolada-lineares a largamente lineares....P. pubescens var.pubescens
1'. Folhas com largura entre 1-1,3 mm, lineares........................P. pubescens var. chapadensis

MATERIAL TESTEMUNHO

C. F. P. Martius, 896, B (B 10 0157345), P (P00716717), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus pubescens Körn. var.
pubescens

DESCRIÇÃO

Folhas com largura entre 3-5mm, lanceolada-lineares a largamente lineares

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19970, P
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Paepalanthus pubescens var. chapadensis
Ruhland
DESCRIÇÃO

Folhas com largura entre 1-1,3 mm, lineares

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães-Gomes, 2724, B
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Paepalanthus pulchellus Herzog
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus pulchellus, Paepalanthus pulchellus var. puberulentus,
Paepalanthus pulchellus var. pulchellus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s);
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es)
que folha(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s)/pilosa(s)/glabrescente(s)/velutina(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Paepalanthus pulchellus var. puberulentus, descrita como a variedade de P. pulchellus ocorrendo no estado de Goiás não é a
mesma espécie, e um estudo propondo mudanças nomenclaturais está em fase de redação. 

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, PCD0860, ALCB, 042865,  (ALCB007646), Bahia
Hind, DJN, PCD3577, ALCB (ALCB007645), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus pulchellus Herzog

Figura 2: Paepalanthus pulchellus Herzog

Figura 3: Paepalanthus pulchellus Herzog

805

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299066981.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299066983.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299066984.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pulchellus Herzog var.
pulchellus

DESCRIÇÃO

Paepalanthus pulchellus var. pulchellus pode ser reconhecido entre as espécies que ocorrem na Chapada Diamantina (Bahia) e
restingas do estado devido ao porte reduzido (até 20 cm de altura), folhas glabrescentes em rosetas, escapos duas a três vezes mais
longos que o comprimento das folhas, capitulo hemisférico e brácteas involucrais marrons.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 7060, HUEFS, NY
L.P. Queiroz, 669, HUEFS, NY
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Paepalanthus pulchellus var. puberulentus
Moldenke
DESCRIÇÃO

Essa variedade difere da variedade tipo por ter as espatas densamente puberulentas, mas não híspidas. Além disso ocorre apenas
no estado de Goiás, enquanto Paepalanthus pulchellus var. pulchellus ocorre somente na Bahia. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 43162, US,  (US00088391), MBM (MBM067641), Typus
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Paepalanthus pullus Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus pullus, Paepalanthus pullus var. flavidus, Paepalanthus pullus
var. latifolius, Paepalanthus pullus var. longepilosus, Paepalanthus pullus var. pullus, Paepalanthus pullus var. ramosus.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya pulla (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade amba(s)
face(s) esparsamente pubérula(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente pubérula(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) enegrecido; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

MATERIAL TESTEMUNHO

Langsdorff, s.n., B (B 10 0243887), K,  (K000587273), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pullus Körn. var. pullus

DESCRIÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.H. Langsdorff, s.n., B
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pullus var. flavidus Silveira
DESCRIÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 722, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pullus var. latifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 771, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pullus var. longepilosus
Silveira
DESCRIÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 770, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pullus var. ramosus Silveira
DESCRIÇÃO

Atualmente a espécie possui 5 variedades válidas, no entanto é impossível reconhece-las e não há justificativa biológica para que
sejam mantidas. O trabalho propondo a sinonimização dessas variedades está em fase final de redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 772, R
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus pulvinatus N.E.Br.
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus hispidissimus Herzog

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/
pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/
ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais)
castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P.T. Sano, 14074, HUEFS (HUEFS081807), Bahia
L. P. de Queiroz, s.n., NY,  (NY00571622), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus pulvinatus N.E.Br.

Figura 2: Paepalanthus pulvinatus N.E.Br.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus rectifolius Trovó, Echtern. &
Sano
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus weddellii  var.  gracilis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 34259, NY,  (NY00103710), Goiás, Typus
W.R. Anderson, 10398, NY,  (NY00818449), Goiás
R.M. Harley, 19623, NY,  (NY00538320), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus rectifolius Trovó, Echtern. & Sano

Figura 2: Paepalanthus rectifolius Trovó, Echtern. & Sano

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., M. Trovó, and P.T. Sano. 2012. Paepalanthus rectifolius, a new name in Eriocaulaceae (Poales). Phytokeys 10:
7–12.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus reflexus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha/marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 586, R, 181888e,  (R000181888e), R, 181888d,  (R000181888d), R, 181888c,  (R000181888c), R, 181888b,
 (R000181888b), R, 181888a,  (R000181888a), R, 181888,  (R000181888), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus reflexus Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus refractifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial
glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 814, US,  (US01933078), US,  (US01933077), P (P01745873), CEPEC,  (CEPEC00021678), MO
(MO1431537), CEPEC,  (CEPEC00011069), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus regalis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus regalis, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya regalis (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus regalis  var.  recurvata Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) as face(s)
apresso(s) pubérula(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor(es)
ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/margem(ns) lacerada(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s)
ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial
pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo
cápsula(s).

COMENTÁRIO

Atualmente a espécie possui uma variedades válida, P. regalis var. recurva,  no entanto, possui as mesmas características da
variedade tipo, que é o capitulo ocráceo recurvado. O trabalho propondo a sinonimização dessa variedade está em fase final de
redação.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ganev, W., 3597
Silveira, A.A., HS, R, 181889f,  (R000181889f), R, 181889e,  (R000181889e), R, 181889d,  (R000181889d), R, 181889c,

 (R000181889c), R, 181889b,  (R000181889b), R, 181889a,  (R000181889a), R, 181889,  (R000181889), Minas Gerais,
Typus
G. Hatschbach, 30232

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus regalis Mart.

Figura 2: Paepalanthus regalis Mart.

Figura 3: Paepalanthus regalis Mart.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus regelianus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya regeliana (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
adaxial/face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/creme;
bráctea-involucral(ais) castanha/marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 27519, US, 2759048,  (US01932835), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus regelianus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus regelianus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus revolutus Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabrescente(s)/amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus revolutus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas pilosa internamente. Pertence a P. ser. Fuscati devido às brácteas
involucrais enegrecidas e às anteras pigmentadas. É uma espécie de caule alongado, que difere de P. superbus pelas brácteas
involucrais que tendem a se tornarem reflexas e enroladas, folhas cedo glabrescentes, além de anteras e tricomas florais menores. 
 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 705, SPF, K,  (K000640110), MBM (MBM108866), NY,  (NY00102951), P (P00570389), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus revolutus Hensold

Figura 2: Paepalanthus revolutus Hensold

Figura 3: Paepalanthus revolutus Hensold
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Figura 4: Paepalanthus revolutus Hensold

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus rhizocephalus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Endêmica do norte de Minas Gerais

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 832, R, 181883, ,  (R000181883), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus riedelianus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon riedelianum Bong.
homotípico Dupatya riedeliana (Bong.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon vautherianus Guill.
heterotípico Paepalanthus vauthierianus (Guill.) Kunth

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s)
pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) truncado(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo/
ocráceo; bráctea-involucral(ais) marrom clara/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) adaxial
pubescente(s) a(s) pilosa(s); bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não
observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, s.n., NY
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Paepalanthus rigidifolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Apesar do esforço de coleta, esta espécie permanece conhecida apenas pelo material-tipo, coletado na Chapada do Couto, Planalto
de Diamantina, Minas Gerais.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 701, R, 181884,  (R000181884), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus rigidulus Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya rigidula (Mart.) Kuntze
homotípico Eriocaulon rigidulum (Mart.) Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente;
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., B (B 10 0243884), B (B 10 0243885), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Martius, C.F.P. von. 1834. Die Eriocauleae als Selbststaendige Pflanzen-Familie aufgestellt und erlaeutert. Annales des sciences
naturelles.  Botanique, ser. 2.2: 25-43.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus rufescens Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Conhecida até o momento apenas pelo material tipo, coletado no Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 512, R, 181886,  (R000181886), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus ruficeps Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia alterna(s) dística(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais)
solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) amarelado; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento mais longa que
flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19959, B, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus ruficeps Ruhland
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Figura 2: Paepalanthus ruficeps Ruhland

Figura 3: Paepalanthus ruficeps Ruhland

Figura 4: Paepalanthus ruficeps Ruhland
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Figura 5: Paepalanthus ruficeps Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus rufoalbus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais)
oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 695, R, 181885,  (R000181885), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus rufoalbus Silveira

Figura 2: Paepalanthus rufoalbus Silveira

Figura 3: Paepalanthus rufoalbus Silveira

Figura 4: Paepalanthus rufoalbus Silveira

836

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299169878.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299169880.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299169881.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus rupestris Gardner
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon rupestre (Gardner) Steud.
homotípico Blastocaulon rupestre (Gardner) Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade amba(s) face(s) esparsamente vilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) igual ou maior(es) que folha(s)/margem(ns) lacerada(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/creme; comprimento
mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Ocorre em sombras de rochas, em lugares úmidos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5272, K,  (K000640162), GH,  (GH00518832), E,  (E00319748), E,  (E00319747), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus saxatilis (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon saxatile Bong.
homotípico Dupatya saxatilis (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 293, NY,  (NY00102659), K,  (K000587285), B (B 10 0243880), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus scandens Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus scandens, .

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/hirsuta(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) estramínea; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/face(s) adaxial
glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22295, B (B 10 0243875), B (B 10 0243877), Goiás, Typus
E. E. Ule, 3155, B (B 10 0243876), Goiás, Typus
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Paepalanthus scholiophyllus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade face(s)
abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es) a(s) lanceolada-lineares. Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22315, B (B 10 0157344), Typus
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Paepalanthus schuechianus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya schuechiana (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pubérula(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco
numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s)
face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) não observada; ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Paepalanthus scirpeus Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Blastocaulon scirpeum (Mart.) Giul.
homotípico Dupatya scirpea (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus filosus Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es); pilosidade pubescente(s) a(s)
glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
truncado(s) a(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) largamente
oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Geralmente ocorrem em sombras de rocha, em locais úmidos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

N. Hensold, 687, NY,  (NY00860547), Minas Gerais
C.F.P. Martius, s.n., B (B 10 0247681), Minas Gerais, Typus
N. Hensold, 687, NYBG, 00860547,  (NY00860547), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus scirpeus Mart. ex Körn.

Figura 2: Paepalanthus scirpeus Mart. ex Körn.

Figura 3: Paepalanthus scirpeus Mart. ex Körn.

BIBLIOGRAFIA
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Andrade, M.J.G., Giulietti, A.M., Harley, R.M. & vanden Berg, C. 2011. Blastocaulon (Eriocaulaceae), a synonym of
Paepalanthus: Morphological and molecular evidence. Taxon 60 (1): 178-184.

844

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro
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Paepalanthus scleranthus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/mucronulado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) ausente(s); escapo ausente(s); capítulo(s) alvo a(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) verde; comprimento mais
longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. H. G. Ule, 2717, B (B 10 0247677), Minas Gerais, Typus
E. H. G. Ule, 2714, B (B 10 0247679), Minas Gerais, Typus
C. A. W. Schwacke, 11987, B (B 10 0247680), Minas Gerais, Typus
F. N. Costa, 780, RB, 442711,  (RB00490507), Minas Gerais
A.F.M. Glaziou, 19990, B (B 10 0247678), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus scleranthus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus scleranthus Ruhland
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Paepalanthus sedoides Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya sedoides (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s)/presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/alterna(s)/espiralada(s); forma
linear(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Weddell, H.A., 3013, NY,  (NY00102938), P (P00716726), NY, Typus
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Paepalanthus senaeanus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus habenulifer Silveira
heterotípico Paepalanthus mirabilis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s)
abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus senaeanus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às brácteas involucrais
enegrecidas e às anteras pigmentadas. Difere das demais espécies da série pelo hábito em roseta basall, brácteas involucrais
marrons, com as margens mais claras, acastanhadas, ultrapassando longamente o disco de flores (5--8 mm), além das brácteas
florais despigmentadas.
Planta herbácea, 12,5 - 27 cm alt.; raízes marrom-escuras, 0,5 mm diâm., filamentosas; caule curto, 1,0-1,5 cm compr., enterrado
abaixo do nível do solo, ramificado. Folhas rosuladas, verde claras a oliváceas, oblongo-lanceoladas a lineares, 0,5-1,1x3,7-10,5
cm, ápice obtuso a agudo; base com nervuras bem marcadas, tricomas simples, longos, até 5 mm compr., lâminas, bordas e
ápice glabros, ou com bordas levemente ciliadas, tricomas brancos. Espatas 3,2-5,0 cm compr., verde-claras a verde oliva, não
fendidas a fendidas do meio ao ápice ou no terço superior, ápice agudo, tricomas simples, longos no ápice barbado, restante
levemente pubérulo a glabro, tricomas simples, curtos. Escapos 2 a 23 por roseta, axilares, 11,3-27,0 cm compr., verde-claros,
dourados ou castanhos, pubérulos a densamente pubérulos em toda a sua extensão; capítulos 1,7-2,5 cm diâm. brancos, obcônicos
(jovem) a discoides (desenvolvido), brácteas involucrais levemente recurvadas a patentes, excedendo o capítulo em 0,5 a 1 cm
compr.; brácteas involucrais 3,5-4,5x5-11,5 mm, oblongo-triangulares a lanceoladas, castanhas a marrom-escuras, ápice agudo,
levemente ciliadas nas bordas, levemente pubérulas nas duas faces das séries iniciais a densamente ciliadas nas bordas, levemente
pubescentes na face abaxial e adaxial, pubescente nas séries finais. Flores 3-meras; brácteas florais 4,5 mm compr., lineares,
hialinas, ápice agudo, face abaxial glabra, face adaxial densamente pilosa. Flores estaminadas 4,0-4,5 mm compr., pediceladas;
pedicelo flores estaminadas ca. 1,0-1,5 mm compr., tricomas simples, longos, até 3 mm compr.; sépalas flores estaminadas
0,5x2,5-3 mm, espatuladas, hialinas, ápice agudo, face abaxial glabra, adaxial pilosa no ápice, tricomas simples, 1 mm compr.;
pétalas flores estaminadas 1,5-2,5 mm compr., tubulares, creme a castanho-claras, ápice agudo, face externa glabra e interna
levemente pilosa, ápice do tubo ciliado, tricomas laminares curtos; estames 2,5 mm compr., livres das pétalas; anteras bitecas,
verde-escuras a marrom-escuras; pistilódios 0,4 mm compr. Flores pistiladas 4-5 mm compr., pediceladas; pedicelo 1 mm compr.,
tricomas simples, longos, até 4 mm compr.; sépalas flores pistiladas 0,5x3,6-4,2 mm, oblongo-lanceoladas, cremes, glabras, ápice
agudo, barbado, face abaxial com tricomas de 1 mm compr., face adaxial glabra; pétalas flores pistiladas 0,5-1x3 mm, oblongas,
hialinas, ápice mucronado, escuro, faces abaxiais e adaxiais glabras, ápice barbado, tricomas 0,5 mm compr.; pistilo 3,0-3,5 mm
compr., ramos estigmáticos ramificados, ramos nectaríferos, recurvados, ca. 0,5 mm compr., estaminódios presentes, 0,2 mm
compr. Sementes com coloração variando de vermelho intenso com tricomas pubérulos brancos a pretas com tricomas castanhos;
em geral, duas sementes por pistilo, com um óvulo abortado

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva
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Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR 4225, SPF
Silveira, A.A., HS, R, 140537,  (R000140537), Minas Gerais, Typus
Schwacke, C.A.W., HS, R, 140549,  (R000140549), B (B 10 0247675), Minas Gerais, Typus
Silveira, A.A., HS 368, R, 140551,  (R000140551), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus senaeanus Ruhland
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Figura 2: Paepalanthus senaeanus Ruhland

Figura 3: Paepalanthus senaeanus Ruhland

Figura 4: Paepalanthus senaeanus Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Paepalanthus septentrionalis Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s)
acuminado(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Forzza, 8202, RB,  (RB00943004), Typus
G. Martinelli, 18446, RB,  (RB00929416), Roraima, Typus
G. Martinelli, 18452, RB,  (RB00929422), Roraima, Typus

BIBLIOGRAFIA

Barbosa-Silva et al., Plant Ecology and Evolution, 151: 131, 2018
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Paepalanthus sericeus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s) a(s) glabra(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial serícea(s)/
face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. A. Silveira, 763, R, 181908c,  (R000181908c), R, 181908b,  (R000181908b), R, 181908,  (R000181908), R, 181908a,
 (R000181908a), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sericiscapus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento
igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Romero, 2464, HUFU,  (HUFU00070230), SPF, Minas Gerais, Typus

853

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/hufu/hufu/0/7/2/30/hufu00070230.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus serpens Echtern. & Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade esparsamente
pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/margem(ns) lacerada(s)/glabra(s); escapo axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/estramínea; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus serpens difere das demais espécies do gênero pelo caule alongado, espessado pelo acúmulo de bainha de folhas, com
uma roseta de folhas no ápice, escapos igualando a altura das folhas, e brácteas involucrais estramíneas.

COMENTÁRIO

Descrição e comentários detalhados são apresentados em inglês (Echternacht & Trovó 2015).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2316, HUFU,  (HUFU00070231), SPF,  (SPF00230000), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus serpens Echtern. & Trovó

Figura 2: Paepalanthus serpens Echtern. & Trovó

Figura 3: Paepalanthus serpens Echtern. & Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 4: Paepalanthus serpens Echtern. & Trovó

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., and M. Trovó. 2014. Paepalanthus serpens, a new microendemic species of Eriocaulaceae from the Espinhaço
Range, Minas Gerais, Brazil. Phytokeys.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus serrinhensis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A. A., 802, R, 181906,  (R000181906), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus serrinhensis Silveira
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sessiliflorus Mart. ex Körn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus sessiliflorus, Paepalanthus sessiliflorus var. sessiliflorus.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya sessiliflora (Mart.) Kuntze
homotípico Eriocaulon sessiliflorum Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma
linear(es)/lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s)
acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ausente(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/
glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s)
simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, 557, K,  (K000293242), MO (MO202612), NY,  (NY00102939), NY,  (NY00102940), P (P01762584),
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sessiliflorus Mart. ex Körn.
var. sessiliflorus

DESCRIÇÃO

Ervas não ultrapassando 10 cm, capítulos sésseis e flores trímeras. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, s.n., K
C.F.P. Martius, 557, K
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Paepalanthus sicaefolius Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es)
numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 362, R, 179911a,  (R000179911a), R, 179911,  (R000179911), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, AA. 1908. Flora e Serras Mineiras. Bello Horizonte, 206 p.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus silveirae Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada-
lineares; pilosidade amba(s) face(s) esparsamente vilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/serícea(s) a(s) pubescente(s);
escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom clara; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade amba(s) face(s) glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 1040, B (B 10 0247669), Minas Gerais, Typus

861

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus singularius Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s); capítulo(s)
ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial;
bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Davidson, C., 10623, MO (MO1431591), NY,  (NY02072185), RB,  (RB00493063)
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Paepalanthus spathulatus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya spathulata (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s)/pubérula(s) a(s) pubescente(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha/marrom/marrom
escura; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oboval(ais)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. S. Blanchet, 2600, P (P00716729), P (P00716728), GH,  (GH00028930), B (B 10 0247668), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus spathulatus Körn.

Figura 2: Paepalanthus spathulatus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus speleicolus (Silveira)
M.J.G.Andrade & Giul.
Tem como sinônimo
homotípico Blastocaulon speleicola Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade amba(s) face(s) puberulenta(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) ápice(s) truncado(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/creme/estramínea; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s)
glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado.
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 707, R, 139947b,  (R000139947b), R, 139947a,  (R000139947a), R, 139947,  (R000139947), Minas Gerais,
Typus

BIBLIOGRAFIA

Andrade, M.J.G., Giulietti, A.M., Harley, R.M. & vanden Berg, C. 2011. Blastocaulon (Eriocaulaceae), a synonym of
Paepalanthus: Morphological and molecular evidence. Taxon 60 (1): 178-184.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sphaerocephalus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Leiothrix curvifolia  var.  microphylla Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade face(s)
abaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial pilosa(s) a(s) glabrescente(s)/ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s)/
arredondado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s)
oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s)/densamente pilosa(s)/glabrescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/
face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15546, B (B 10 0247660), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus sphaerocephalus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus sphaerocephalus Ruhland

Figura 3: Paepalanthus sphaerocephalus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sphaeroides Trovó, Echtern.
& Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s)
alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/estramínea; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pilosa(s)
a(s) glabrescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus sphaeroides difere das demais espécies do gênero pelas folhas em roseta, com escapos menores que ou na altura
das folhas,  espata membranácea apressa aos escapos, brácteas involucrais com ápice acuminado a mucronado, ultrapassando
brevemente o disco de flores, além de flores trímeras, sendo as pistiladas com sépalas unidas da base ao meio.   

COMENTÁRIO

Descrição e comentários detalhados são apresentados em inglês (Trovó et al. 2012).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. N. Gonçalves, 147, RB,  (RB00844921), São Paulo
M.L.O. Trovó, 319, SPF, São Paulo, Typus
L. Echternacht, 1564, BHCB, 115628,  (BHCB052066), Minas Gerais, Typus
L. Echternacht, 1568, BHCB, 115632,  (BHCB052065), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus sphaeroides Trovó, Echtern. & Sano

Figura 2: Paepalanthus sphaeroides Trovó, Echtern. & Sano

Figura 3: Paepalanthus sphaeroides Trovó, Echtern. & Sano

BIBLIOGRAFIA

869

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F296137489.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F296137490.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F296137491.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Trovó, M., L. Echternacht, and P.T. Sano. 2012. Paepalanthus sphaeroides, a new species of Eriocaulaceae from the Atlantic
Forest, Brazil. Blumea 57: 105–108.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sphaerulifer Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais)
espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.A. Silveira, 785, R, 229578a,  (R000229578a), R, 229578,  (R000229578), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus spirophorus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/pubescente(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s)
estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 820, R, 181910c,  (R000181910c), R, 181910b,  (R000181910b), R, 181910a,  (R000181910a), R, 181910, 
(R000181910), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus spixianus Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya spixiana (Mart.) Kuntze
homotípico Eriocaulon spixianum (Mart.) Steud.
heterotípico Dupatya pauciflora (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus pauciflorus  var.  glaziovii Ruhland
heterotípico Paepalanthus pauciflorus Körn.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es);
pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S.M. Grandi, 1890, MBML (MBML007009), Minas Gerais
P. Claussen, s.n., K,  (K000640068)
C.F.P. Martius, s.n., LL (LL00374811), BM (BM000938304), M (M0137197), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus spixianus Mart.

Figura 2: Paepalanthus spixianus Mart.

Figura 3: Paepalanthus spixianus Mart.
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Martius, C.F.P. von. 1834. Die Eriocauleae als Selbststaendige Pflanzen-Familie aufgestellt und erlaeutert. Annales des sciences
naturelles.  Botanique, ser. 2.2: 25-43.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus scandens  var.  almasensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s) na(s) base/ciliada(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s)
agudo(s)/glabra(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) preta/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não
observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19725, CEPEC,  (CEPEC00019639), CEPEC,  (CEPEC00021676), Bahia, Typus
A.M. Giulietti, 1536, CEPEC,  (CEPEC00109553), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra

Figura 2: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra

Figura 3: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra

Figura 4: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra
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Figura 5: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra

Figura 6: Paepalanthus stannardii Giul. & L.R.Parra
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus stellatus Trovó
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha/preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Uma descrição detalhada é apresentada em inglês.

COMENTÁRIO

Distingui-se das demais espécies de Paepalanthus sect. Diphyomene por possuir as todas as brácteas do eixo reprodutivo similares
entre si, eretas e membranáceas. Uma descrição detalhada é apresentada em inglês.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.O. Trovó, 465, SPF, ,  (SPF00188000), B (B 10 0603411), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus stellatus Trovó

Figura 2: Paepalanthus stellatus Trovó
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus stenolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s)/
pubescente(s) a(s) glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s) a(s) pouco numeroso(s);
capítulo(s) alvo/creme; bráctea-involucral(ais) castanha/estramínea; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que
flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 801, R
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Paepalanthus stephanophorus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais) castanha/preta; comprimento mais curta que flor(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/lanceolada(s). Flor:
flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 803, R (R000181909), Minas Gerais, Typus

882

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus striatus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
amba(s) as face(s) apresso(s) pubérula(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento menor(es) igual ou maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s)
amarelado; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. A. W. Schwacke, 1912, B (B 10 0247653), São Paulo, Typus
A.F.M. Glaziou, 7994, B (B 10 0247654), P (P00716733), P (P00716732), São Paulo, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus strictus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya stricta (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es) a(s)
lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/
ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5258, B (B 10 0247655), K,  (K000988160), K,  (K000988162), NY,  (NY00102964), NY,  (NY00102965),
P (P00716736)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus strictus Körn.

Figura 2: Paepalanthus strictus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus stuetzelii Hensold
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus lanuginosus Hensold

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es); pilosidade amba(s) face(s)
lanuginosa(s); ápice(s) arredondado(s)/truncado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/lanuginosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus stuetzelli pertence a P. subg. Xeractis, devido às suas brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores e corola
da flor estaminada pilosa internamente. Esta espécie é facilmente distinta de suas congenéricas pelo indumento lanuginoso,
abundante no caule, folhas, espatas e escapo, conferindo à planta uma aparência geral esbranquiçada.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19956, K,  (K000640115), B (B 10 0350255), K

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus stuetzelii Hensold

Figura 2: Paepalanthus stuetzelii Hensold

Figura 3: Paepalanthus stuetzelii Hensold

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
Hensold, N. (1996) Paepalanthus subg. Xeractis (Eriocaulaceae): notes and nomenclatural changes. Phytologia 81: 24–27. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus subfalcatus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus subfalcatus, Paepalanthus subfalcatus var. subfalcatus,
Paepalanthus subfalcatus var. villosus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s);
ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/
glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) amarelado; bráctea-involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial pubescente(s) a(s) pilosa(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Brácteas involucrais ultrapassando a altura das flores no capítulo........P. subfalcatus var. villosus
Brácteas involucrais não ultrapassando a altura das flores no capítulo.... P. subfalcatus var. subfalcatus

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19958, P (P00716735), K,  (K000587309), B (B 10 0247657), K, Minas Gerais, Typus
H.S. Irwin, 28201, US, 2709898,  (US00088406), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus subfalcatus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus subfalcatus Ruhland
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus subfalcatus Ruhland var.
subfalcatus

DESCRIÇÃO

Paepalanthus subfalcatus possui ampla variação morfológica ao longo da sua distribuição, pertence a um complexo de espécies
ainda pouco definido. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19958, B
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus subfalcatus var. villosus
Moldenke
DESCRIÇÃO

Paepalanthus subfalcatus var. villosus foi descrita por Moldenke com base na pilosidade das folhas, mas trata-se de uma espécie
com grande variação no indumento. Pode ser reconhecida pelas brácteas involucrais ultrapassando a altura das flores, observada
no material tipo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 28201, LL, NY,  (NY00102966), P (P00741987), US,  (US00088406), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus subtilis Miq.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus subtilis, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya subtilis (Miq.) Kuntze
homotípico Eriocaulon subtile (Miq.) Steud.
heterotípico Paepalanthus pauperrimus Herzog
heterotípico Paepalanthus subtilis  var.  hirsutus Ruhland
heterotípico Paepalanthus subtilis  var.  puberulus Ruhland
heterotípico Paepalanthus subulatus Klotzsch

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
fasciculado(s)/terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s); comprimento mais
curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Focke, s.n., K,  (K000587318), K, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus subtilis Miq.

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1999. Eriocaulaceae. In P.Berry, K. Yatskievych & B. Holst (eds.), Flora of the Venezuelan Guayana 5: 1-58.
Missouri Botanical Garden, St. Louis.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus succisus Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya succisa (Mart. ex Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade amba(s)
face(s) puberulenta(s); ápice(s) agudo(s)/mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor(es) igual ou maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s);
bráctea(s) floral(ais) linear(es)/oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo
corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 6920, NY,  (NY00538168), Bahia
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus suffruticans Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/amba(s) face(s) pubérula(s) a(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
pubescente(s)/glabrescente(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme/ocráceo;
bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/
glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s);
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 15529, K,  (K000587288), B (B 10 0247652), P (P00716738), P (P00716739), P (P00716740), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus sulcatus Hensold
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/ápice(s) agudo(s); escapo
terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais curta que
flor(es); pilosidade amba(s) face(s) pubescente(s)/amba(s) face(s) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) não observada; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s)
não observada; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo aquênio(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Maguire, B., 60509, NYBG, 00102959,  (NY00102959), NYBG, 00102958,  (NY00102958), Typus

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1999. Eriocaulaceae. In P.Berry, K. Yatskievych & B. Holst (eds.), Flora of the Venezuelan Guayana 5: 1-58.
Missouri Botanical Garden, St. Louis. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus superbus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus superbus, Paepalanthus superbus var. gracilis, Paepalanthus
superbus var. niveoniger, Paepalanthus superbus var. superbus.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
amba(s) face(s) pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s);
capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) marrom clara/marrom escura; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
face(s) abaxial pubescente(s)/face(s) adaxial velutina(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/elíptica(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus superbus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas pilosa internamente. Pertence a Paepalanthus ser. Fuscati devido às
brácteas involucrais enegrecidas e às anteras pigmentadas. É uma espécie de caule alongado, próxima morfologicamente de P.
ater e de P. revolutus, devido às brácteas involucrais densamente velutinas adaxialmente, as sépalas com longos tufos, tricomas
florais obtusos, corolas sem pigmentação granular e nectários despigmentados. Difere de P. revolutus pelas folhas com indumento
piloso persistente, além de brácteas involucrais não reflexas.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as variedades de Paepalanthus subg. Xeractis (traduzida de Hensold, 1988)
1. Brácteas involucrais ca. 35--45, as das séries mais internas congestas, sobrepostas na maturidade, agudas; sépalas das flores
pistiladas com tricomas apenas nas margens; células apicais dos tricomas das brácteas florais subglobosas, ca. 83--112 µm de
comprimento e 62--67 µm de largura.                                                        ...             Paepalanthus superbus var. superbus
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1. Brácteas involucrais ca. 15--30, as das séries mais internas laxas, não sobrepostas na maturidade, côncavo-agudas a acuminadas
(apiculada em indivíduos pequenos); sépalas das flores pistiladas com tricomas nas margens e adaxialmente próximo ao ápice;
células apicais dos tricomas das brácteas florais linear a clavadas, ca. 115--143 µm de comprimento e 25--45 µm de largura. ... 2
2. Inflorescências não mais de 7 por período reprodutivo, frequentemente menos, aparentando amadurecer sequencialmente;
brácteas involucrais das séries mais internas 6--10 mm de comprimento, ultrapassando o disco de flores por 2--5 mm; capítulos
9--16 mm de largura.                                         .......                 Paepalanthus superbus var. gracilis
2. Inflorescências até 25 (--34) por período reprodutivo; brácteas involucrais das séries mais internas 2.5--5.9 mm de
comprimento, ultrapassando o disco de flores por 0.5--1.5 mm; capítulos 4.5--9 (--11) mm de largura. .. Paepalanthus superbus
var. niveo-niger

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19993, B (B 10 0247650), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus superbus Ruhland

Figura 2: Paepalanthus superbus Ruhland
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Figura 3: Paepalanthus superbus Ruhland

Figura 4: Paepalanthus superbus Ruhland

Figura 5: Paepalanthus superbus Ruhland
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Figura 6: Paepalanthus superbus Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152.
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
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Paepalanthus superbus Ruhland var.
superbus

DESCRIÇÃO

Difere das demais variedades pelas brácteas involucrais ca. 35--45, as das séries mais internas congestas, sobrepostas na
maturidade, agudas; sépalas das flores pistiladas com tricomas apenas nas margens; células apicais dos tricomas das brácteas
florais subglobosas, ca. 83--112 µm de comprimento e 62--67 µm de largura (Hensold, 1988).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 718, K
A.F.M. Glaziou, 19993, K

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1988. Syst. Bot. Monogr. 23: 90-91.
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Paepalanthus superbus var. gracilis
Hensold
DESCRIÇÃO

Difere das demais variedades pelas brácteas involucrais ca. 15--30, as das séries mais internas laxas, não sobrepostas na
maturidade, côncavo-agudas a acuminadas (apiculada em indivíduos pequenos); sépalas das flores pistiladas com tricomas nas
margens e adaxialmente próximo ao ápice; células apicais dos tricomas das brácteas florais linear a clavadas, ca. 115--143 µm de
comprimento e 25--45 µm de largura. Inflorescências não mais de 7 por período reprodutivo, frequentemente menos, aparentando
amadurecer sequencialmente; brácteas involucrais das séries mais internas 6--10 mm de comprimento, ultrapassando o disco de
flores por 2--5 mm; capítulos 9--16 mm de largura (Hensold, 1988).      

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 580, NY,  (NY00102970), MBM (MBM108887), SPF

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus superbus var. niveoniger
(Silveira) Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus niveoniger Silveira

DESCRIÇÃO

Difere das demais variedades pelas brácteas involucrais ca. 15--30, as das séries mais internas laxas, não sobrepostas na
maturidade, côncavo-agudas a acuminadas (apiculada em indivíduos pequenos); sépalas das flores pistiladas com tricomas nas
margens e adaxialmente próximo ao ápice; células apicais dos tricomas das brácteas florais linear a clavadas, ca. 115--143 µm de
comprimento e 25--45 µm de largura. Inflorescências até 25 (--34) por período reprodutivo; brácteas involucrais das séries mais
internas 2.5--5.9 mm de comprimento, ultrapassando o disco de flores por 0.5--1.5 mm; capítulos 4.5--9 (--11) mm de largura
(Hensold, 1988).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 692, R
N. Hensold, 751, K,  (K000988022), RB,  (RB00909826), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Paepalanthus supinus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya supina (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus jahnii Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pilosa(s); escapo terminal(ais)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) hialina(s)/creme; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Malme, G.O.A., 1660, B (B 10 0247647), Typus
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Paepalanthus tenuicaulis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s)
agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 568, R, R, 181916,  (R000181916), Typus
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Paepalanthus tessmannii Moldenke
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabrescente(s);
ápice(s) arredondado(s)/obtuso(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que
folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s)/margem(ns) lacerada(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es)
solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/espatulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tessmann, G., 3781, MBM (MBM265848), NY,  (NY00842354), Typus
J.M. Silva, 4445, FURB (FURB01510), Paraná
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Paepalanthus thomasianus Tissot-Sq &
Sauthier
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/glabra(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente
coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
pilosa(s) abaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.L. Scatena, 300, HRCB, 45985, São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus thomasianus Tissot-Sq & Sauthier

Figura 3: Paepalanthus thomasianus Tissot-Sq & Sauthier

BIBLIOGRAFIA

Tissot-Squalli, M.L.  & Sauthier, L.J. 2018. Paepalanthus thomasianus, a new species of Paepalanthus subg. Platycaulon
(Eriocaulaceae) from São Paulo State, Brazil. Phytotaxa 347(2):176--182. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.347.2.5
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus tortilis, Paepalanthus tortilis var. minor, Paepalanthus tortilis
var. tortilis.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon tortile Bong.
homotípico Dupatya tortilis (Bong.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus argillicola  var.  pilosus Moldenke
heterotípico Paepalanthus tortilis  var.  glaberrimus Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s)
agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/
comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) umbelado(s);
capítulo(s) enegrecido; bráctea-involucral(ais) preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) elíptica(s)/oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie de ampla distribuição e grande variação morfológica. Atualmente conta com duas variedades válidas. No entanto, a
variação morfológica usada por Moldenke (1976) para descrever Paepalanthus tortilis var. minor Moldenke é compreendida aqui
como parte da variação morfológica da variedade tipo. Desta forma, a chave de identificação apresentada é meramente ilustrativa
e artificial.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)
Nordeste (Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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A variação morfológica usada por Moldenke (1976) para descrever Paepalanthus tortilis var. minor Moldenke é compreendida
aqui como parte da variação morfológica da variedade tipo. Desta forma, a chave de identificação aqui apresentada é meramente
ilustrativa e artificial.   
1. Folhas com mais de 10 mm de compr. e mais de 1 mm de larg., escapos com mais de 5 cm de compr., capítulos com mais de 3
mm de larg. .. Paepalanthus tortilis var. tortilis
1'. Folhas com até 10 mm de compr. e até 1 mm de larg., escapos com até 5 cm de compr., capítulos com até 3 mm de
larg. .. Paepalanthus tortilis var. minor
 

MATERIAL TESTEMUNHO

Jacques S. Blanchet, 3586, MO (MO150930)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 2: Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart.

BIBLIOGRAFIA

Moldenke, H.N. Phytologia 33: 374. (1976).
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Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart. var.
tortilis
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon atrocephalum Steud.
heterotípico Eriocaulon nigroniveum A.St.-Hil.
heterotípico Eriocaulon polyphyllum Salzm. ex Steud.
heterotípico Eriocaulon yuccifolium Mert. ex Mart.
heterotípico Paepalanthus killipii Moldenke
heterotípico Paepalanthus maguirei Moldenke
heterotípico Paepalanthus nigroniveus (A.St.-Hil.) Kunth
heterotípico Paepalanthus salticola Herzog
heterotípico Paepalanthus tatei Moldenke

DESCRIÇÃO

A descrição desta variedade é idêntica à descrição da espécie. 

COMENTÁRIO

É a variedade tipo da espécie. Amplamente distribuída e com grande variação morfológica, incluindo a variação usada por
Moldenke (1976) para descrever Paepalanthus tortilis var. minor.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 18052, NY, K, CEPEC
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Paepalanthus tortilis var. minor Moldenke
DESCRIÇÃO

Moldenke (1976) diferencia Paepalanthus tortilis var. minor da variedade tipo pelos tamanho reduzido de todas as partes da
planta. 

COMENTÁRIO

Moldenke (1976) descreve essa variedade como endêmica dos arredores de Vila Velha (ES) tendo por base a variação do tamanho
da planta. Tal variação parece estar compreendida no espectro de variação da variedade típica, de forma que a separação é
artificial. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 376, LL
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Paepalanthus tricholepis Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor(es) ou igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
marrom clara; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s)
floral(ais) linear(es) a(s) lanceolada-lineares. Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) não observado.
Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo, coletado no Planalto de Diamantina.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 703, R, 181915,  (R000181915), Minas Gerais, Typus
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Paepalanthus trichopetalus Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Dupatya trichopetala (Körn.) Kuntze
homotípico Paepalanthus trichopetalum Koernicke
heterotípico Paepalanthus chapadensis Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s)
parcialmente coalescente; capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha a(s) marrom escura; comprimento mais longa
que flor(es); pilosidade glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5268, B (B 10 0247643), K,  (K000640063), K,  (K000640064), NY,  (NY00102975), US,  (US00088411),
Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus trichopetalus Körn.

Figura 2: Paepalanthus trichopetalus Körn.

BIBLIOGRAFIA

Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273--508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus trichophyllus (Bong.) Körn.
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon trichophyllum Bong.
homotípico Dupatya trichophylla (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada-lineares; pilosidade pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) acuminado(s)/mucronado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/margem(ns)
lacerada(s)/hirsuta(s); escapo terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom escura;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oblonga(s).
Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 292, B (B 10 0247642), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Paepalanthus trichophyllus (Bong.) Körn.
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Paepalanthus tuberosus (Bong.) Kunth
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon tuberosum Bong.
homotípico Dupatya tuberosa (Bong.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/densamente pilosa(s); escapo
axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) verde/castanha a(s) marrom
escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola
glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Habit: plant with a rhizome. Leaves flat. Leaves leathering. Leaves linear. Leaves (presence of superficial waxes) no superficial
wax. Apex of the leaf acuminate to acute (straight margin to concave, angle smaller than 90°). Stomatic area of hydathode
glabrous. Leaf surface no undulations. Leaves pilose. Leaves on adaxial surface, or on abaxial surface. Leaves glabrous or
scarcely pilose at the apex. Leaves adaxial surface, or abaxial surface. Leaf indumentum persistent. Leaf indumentum short
appressed trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins absent. Leaves 18–21 cm. Leaves 0.6–1 cm wide. Leaves 20–30.
Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red spot. Membrane at
the margin of leaves absent. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous, or persistent. Remnants of vascular
bundles at the base of the rosette white-yellow, soft fibers. Main axis vertical, or horizontal. Main axis becomes thicker with the
growth of the plant. Main axis 1–1.3 cm thickness. Main axis 2–4 cm long. Partial capitula at scapes arranged in a single row.
Number of partial capitula in one scape 3–10. Scapes branched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 18–22 cm long.
Scapes 0.8–1 times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in several rings arranged side by side. Vascular bundles
of the scape without vascular bundles in the pith. Number of scapes during a flowering season 3–5. Sheath present. Sheath papery,
green. Sheath pilose. Sheath densely pilose. Sheath almost one third of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin
ciliate. Sheath margin straight and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External
involucral bracts lanceolate to ovate. External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts green to dark brown.
External involucral bracts at least one third shorter than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to
ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to
obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate flowers 2–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–2.5 mm long. Sepals
of staminate flowers 2–3 mm long. Substrate flooded. Altitude 1000–1200 meters above sea level. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., LL (LE00001117), LL (LE00001118), LL (LE00002863), Minas Gerais, Typus
H.S. Irwin, 28565, K,  (K000988082), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Bongard, A.G.H. 1831. Essai Monographique sur les espèces d’Eriocaulon du Brésil.  Mémoires de l’Académie Impériale des
Sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. ser. 6, 601-655.
Kunth, C.S. 1841. Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis
characteribus, differentiis et synonymis. Tomus tertius 492-580.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus uleanus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es); pilosidade
glabrescente(s)/ciliada(s); ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/hirsuta(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial glabrescente(s)/face(s) adaxial glabra(s)/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 4094, B (B 10 0247638), Rio de Janeiro, Typus
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Paepalanthus umbrosus Giul. &
E.B.Miranda
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade face(s) adaxial densamente velutina(s) a(s) glabra(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s)
ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo axilar(es) solitário(s)/axilar(es) solitário(s)
a(s) pouco numeroso(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/verde/marrom clara; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade face(s) abaxial vilosa(s)/face(s) adaxial glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bautista, H.P., PCD3487, HUEFS, 63729,  (HUEFS0063729), Bahia, Typus
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Paepalanthus uncinatus Gardner
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus uncinatus, Paepalanthus uncinatus var. rectus, Paepalanthus
uncinatus var. uncinatus.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya uncinata (Gardner) Kuntze
homotípico Eriocaulon uncinatum (Gardner) Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es)/
lanceolada(s); pilosidade pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/pilosa(s) adaxial;
ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/
pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/estramínea/verde; comprimento mais
longa que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s);
flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s)
basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Paepalanthus uncinatus pertence à P. subg. Xeractis, devido às brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores, pilosas
adaxialmente, assim como a corola das flores estaminadas pilosas internamente. Pertence a P. ser. Albidi devido às anteras não
pigmentadas. É uma espécie de caule alongado, que se diferencia das demais da série pelas brácteas involucrais jovens verdes,
pelas brácteas florais de ápice apiculado, enegrecido e uncinado, além da corola das flores estaminadas profundamente lobadas.

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Brácteas involucrias 10-12 mm compr; brácteas florais 6-7 mm compr, visivelmente recurvada no ápice, sépalas 4,5-5,2 mm
compr., acuminada, esparsamente ciliada naas margens, sem tufos no ápice: Paepalanthus uncinatus var. uncinatus
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Brácteas involucrias 5-7.5 mm compr; brácteas florais 3,5-4,5 mm compr, pouco ou menos comumente recurvada no ápice,
sépalas 3,0-4,0 mm compr., aguda, ciliada nas margens de até 15% das sépalas, com tufos no ápice: Paepalanthus uncinatus var.
rectus.
(Hensold, 1988)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gardner, 5266, K,  (K000640109), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus uncinatus Gardner

Figura 2: Paepalanthus uncinatus Gardner
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Figura 3: Paepalanthus uncinatus Gardner

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. 1988. Syst. Bot. Monogr. 23: 59-64.
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Paepalanthus uncinatus Gardner var.
uncinatus

DESCRIÇÃO

Paepalanthus uncinatus var. uncinatus difere de P. uncinatus var. rectus pelas brácteas involucrais e florais mais longas, sempre
uncinadas no ápice, sépalas mais longas e longo-acuminadas, esparsamente ciliadas, sem tufo de tricomas no ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5266, K

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus uncinatus var. rectus
Hensold
DESCRIÇÃO

Paepalanthus uncinatus var. rectus difere de P. uncinatus var. uncinatus pelas brácteas involucrais e florais mais curtas, nem
sempre uncinadas no ápice, sépalas mais curtas e agudas, ciliadas, com tufo de tricomas no ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 425, P (P00570056), NY,  (NY00102977), MO (MO202486), MBM (MBM108833), K,  (K000640108), GH, 
(GH00028932), SPF

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus undulatus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
pubescente(s)/ciliada(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual
folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
oval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 17844, B (B 10 0247637), P (P00716745), K,  (K000587307), P (P00716743), P (P00716744), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus urbanianus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus urbanianus, .

Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus urbanianus  var.  angustifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espirodística(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) mucronado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) agudo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s)
livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo
cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 22318, P (P00716748), P (P00716747), P (P00716746), NY,  (NY00102978), B (B 10 0247634)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus usterii Beauv.
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s)/
oblonga(s); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s)
agudo(s)/acuminado(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) truncado(s)/esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) numeroso(s) totalmente coalescente; capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) creme/marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) oval(ais)/oboval(ais)/orbicular(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s)
unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s)
bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

.usterii Beauv.
Habit: rosette, or plant with a rhizome. Leaves flat. Leaves leathering, or papery. Leaves long-linear, oblong or long-ovate.
Leaves (presence of superficial waxes) no superficial wax. Apex of the leaf apiculate, cuspidate or mucronate (convex margin,
abruptly acute). Stomatic area of hydathode glabrous. Leaf surface undulated. Leaf surface on abaxial surface. Leaves glabrous,
or pilose. Leaves on abaxial surface. Leaves abaxial surface. Leaf indumentum deciduous. Leaf indumentum short appressed
trichomes, with 3 cells. Indumentum on leaf margins present. Indumentum on leaf margins deciduous, basal cells persistent and
clearly visible, or persistent. Indumentum on leaf margins with a few long trichomes. Leaves 6–16 cm. Leaves 0.7–1.2 cm wide.
Leaves 8–13. Leaf base wide approximately the same wide as the middle region. Adaxial surface of foliar base without a red
spot. Membrane at the margin of leaves absent. Collenchyma along the leaf margin absent. Hypodermis present. Hypodermis
always one layer of cells. Remnants of vascular bundles at the base of the rosette deciduous. Main axis vertical, or horizontal.
Main axis keeps the same diameter even when the plant is growing. Main axis 0.2 cm thickness. Main axis 0.5 cm long. Partial
capitula at scapes radially oriented. Capitula hemispherical. Young capitula with partial capitula loosely arranged. Number of
partial capitula in one scape 8–15. Scapes unbranched. Scapes pilose. Scapes scarcely pilose. Scapes 20–25 cm long. Scapes 2–2.5
times the length of the leaves. Vascular bundles of the scape in a single ring around the pith. Vascular bundles of the scape also
in the pith. Number of scapes during a flowering season 1–5. Sheath present. Sheath papery, green. Sheath pilose. Sheath loosely
pilose. Sheath between one and two thirds of the leaf length. Sheath margin smooth. Sheath margin ciliate. Sheath margin straight
and truncate, “U”-shaped from lateral view. Involucral bracts glabrous on the dorsal face. External involucral bracts orbiculate.
External involucral bracts obtuse to acute. External involucral bracts white. External involucral bracts at least one third shorter
than the internal involucral bracts. Internal involucral bracts lanceolate to ovate. Internal involucral bracts obtuse to acute. Internal
involucral bracts green to dark brown. Floral bracts oblanceolate to obovate. Floral bracts obtuse to acute. Sepals of pistilate
flowers 1.5–3 mm long. Petals of pistilate flowers 1.5–3 mm long. Sepals of staminate flowers 1.5–3 mm long.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Usteri, s.n., G (G00099148), Typus
A. Usteri, s.n., SP, 10198, Typus
L.D. Meireles, 618, UEC, 121016,  (UEC087451), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus usterii Beauv.

Figura 2: Paepalanthus usterii Beauv.

BIBLIOGRAFIA

Beauverd, G. 1908. Planta brasilienses' sive enumeratio plantarum in Brasilia a CL. Damazio, Gounelle, Usteri et botanicis
nonnullis lectarum. Bulletim de L’Herbarier Boissier sér. II, 8(1): 283--300.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Dissertationes Botanicae Band
280. Berlin, Stuttgart. J. Cramer, 242 p. 
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus vaginans Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma lanceolada(s)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/
ciliada(s) na(s) base; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que
folha(s)/ápice(s) agudo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo/ocráceo; bráctea-involucral(ais)
castanha/castanha a(s) marrom escura; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/esparsamente pilosa(s)
abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) linear(es)/lanceolada(s)/espatulada(s).
Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) não observado. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 817, R, 181918,  (R000181918)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus vaginatus Körn.
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus cylindraceus Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento maior(es)
que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) solitário(s)/axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-
involucral(ais) castanha/preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s)
floral(ais) oval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 1462, B (B 10 0247635), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Paepalanthus vaginatus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 2: Paepalanthus vaginatus Körn.

Figura 3: Paepalanthus vaginatus Körn.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus vellozioides Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya vellozioides (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/estreitamente
triangular(es); pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/glabra(s)/esparsamente pilosa(s);
escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais
longa que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, 96, B (B 10 0247633), Minas Gerais
B. Maguire, 44680, HUEFS (HUEFS145835), NY,  (NY00898152), Minas Gerais
s.c., 874, NY,  (NY00102980), K,  (K000640065), B (B 10 0247631), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus vellozioides Körn.

BIBLIOGRAFIA

Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273-508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 
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Paepalanthus velutiphyllus F.N.Costa,
Andrino & Sano
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma linear(es)/lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial; ápice(s) acuminado(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s)/
esparsamente pilosa(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) creme; comprimento mais curta
que flor(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oboval(ais)/
lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es)
pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

F.N. Costa, A.B. Sampaio, R. Ramos & S.N. Fonseca, 1533, DIAM, Minas Gerais, Typus
L. Echternacht, 2308, HUFU,  (HUFU00060707), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Paepalanthus velutiphyllus F.N.Costa, Andrino & Sano

Figura 2: Paepalanthus velutiphyllus F.N.Costa, Andrino & Sano
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus vestitus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Paepalanthus vestitus, .

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia espiralada(s); forma linear(es) a(s) lanceolada(s); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s);
espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/pubescente(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade face(s) abaxial pubescente(s)/glabra(s)
adaxial; bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente;
tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto:
tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Claussen, s.n., B (B 10 0247619), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus villosulus Mart. ex Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya villosula (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus albescens Silveira

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/estreitamente
triangular(es); pilosidade pilosa(s) abaxial/pilosa(s) adaxial/ciliada(s); ápice(s) agudo(s)/cuspidado(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) presente(s); espata(s) ausente(s); escapo axilar(es) numeroso(s) parcialmente coalescente; capítulo(s) alvo;
bráctea-involucral(ais) marrom escura; comprimento mais longa que flor(es)/mais curta que flor(es); pilosidade amba(s)
face(s) glabra(s); bráctea(s) floral(ais) lanceolada(s)/oblanceolada(s) a(s) obtrulada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es)
estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s);
ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19965, P (P01727021), K,  (K000988080), Minas Gerais
W. Egler, 0217, RB, 59757,  (RB00600263), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Körnicke, F. 1863. Eriocaulaceae. In: Martius, K.F.P., Eichler, A.W., Endlicher, I.L., Fenzl, E., Mary, B. & Oldenburg, R. Flora
Brasiliensis 3: 273--508.
Tissot-Squalli, M.L. 1997. Monographische Bearbeitung von Paepalanthus subgenus Platycaulon. Stuttgart, Berlin: J. Cramer,
Colection Dissertationes Botanicae. 242 p.
Sauthier, L.J. 2019. Estudo florístico e taxonômico em Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn. (Eriocaulaceae).
Dissertação, Universidade de São Paulo, 146 p. 

940

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/9/88/8/0/k000988080.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/60/2/63/00600263.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus viridipes Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento
menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais)
castanha; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade amba(s) face(s) glabrescente(s)/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais)
linear(es). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) simples. Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 831, R, 181919b,  (R000181919b), R, 181919a,  (R000181919a), R, 181919,  (R000181919), Minas Gerais,
Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus viridis Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya viridis (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma linear(es);
pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial/glabrescente(s); ápice(s) acuminado(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) truncado(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo
terminal(ais) solitário(s)/terminal(ais) numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) creme; bráctea-involucral(ais) castanha;
comprimento mais curta que flor(es); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s)
floral(ais) oblonga(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola glabro(s)
internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2331, K,  (K000293230), K,  (K000293229), K,  (K000293227), K,  (K000292837), B (B 10 0247622), B (B
10 0247621), NY, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus viridulus Ruhland
Tem como sinônimo
homotípico Paepalanthus cephalopus Silveira & Ruhland

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s)/curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s);
forma lanceolada(s); pilosidade esparsamente pilosa(s) abaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) acuminado(s).
Inflorescência: eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo terminal(ais)
numeroso(s) fasciculado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) dourada; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s)
sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s).
Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1374, B (B 10 0247623), Typus
C. A. W. Schwacke, 12305, B (B 10 0247624), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus weddellianus Körn.
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya weddelliana (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s)/espiralada(s); forma linear(es)/lanceolada(s);
pilosidade glabra(s) abaxial/glabra(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo reprodutivo(s) presente(s); espata(s)
comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/glabra(s); escapo terminal(ais) numeroso(s)
umbelado(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) castanha/preta; comprimento mais curta que flor(es); pilosidade
esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/ciliada(s); bráctea(s) floral(ais) oboval(ais). Flor: flor(es) dímera; flor(es)
estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente; flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s)
estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Weddell, H.A., 2927, BR, NY,  (NY00102989), P (P00716753), P (P00716754), P (P00716755), Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus xanthopus Silveira
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) presente(s); caule(s) curto(s). Folha: filotaxia em roseta(s); forma lanceolada(s); pilosidade glabra(s)
abaxial/esparsamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; ápice(s) agudo(s). Inflorescência: eixo
reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento igual folha(s)/comprimento maior(es) que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) ocráceo; bráctea-involucral(ais) creme/castanha; comprimento mais longa que flor(es);
pilosidade pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) abaxial/glabra(s) adaxial/esparsamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais)
elíptica(s)/lanceolada(s). Flor: flor(es) trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) livre(s); tubo corola glabro(s) internamente;
flor(es) pistilada(s) sépala(s) livre(s); ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 589, R, 181917,  (R000181917), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Paepalanthus xiphophyllus Ruhland
DESCRIÇÃO

Caule: rizoma(s) ausente(s); caule(s) alongado(s). Folha: filotaxia aos longo(s) do caule(s)/espiralada(s); forma lanceolada(s);
pilosidade face(s) abaxial densamente serícea(s)/face(s) adaxial densamente serícea(s); ápice(s) agudo(s). Inflorescência:
eixo reprodutivo(s) ausente(s); espata(s) comprimento menor que folha(s)/ápice(s) oblíquo(s)/densamente serícea(s); escapo
axilar(es) solitário(s); capítulo(s) alvo; bráctea-involucral(ais) marrom; comprimento mais longa que flor(es); pilosidade
densamente pilosa(s) abaxial/densamente pilosa(s) adaxial; bráctea(s) floral(ais) oblonga(s)/espatulada(s). Flor: flor(es)
trímera(s); flor(es) estaminada(s) sépala(s) unida(s) basalmente; tubo corola piloso(s) internamente; flor(es) pistilada(s)
sépala(s) unida(s) basalmente; ramo(s) estigmático(s) bífido(s). Fruto: tipo cápsula(s).

COMENTÁRIO

Chave para as espécies de Paepalanthus subg. Xeractis: 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/7238891660534173390/mkey.html

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A.W. Schwacke, 14578, B (B 10 0247203), Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., Sano, P.T.P.T., Trovó, M. & Dubuisson, J.J.-Y. (2011) Phylogenetic analysis of the Brazilian microendemic
Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae) inferred from morphology. Botanical Journal of the Linnean Society 167: 137–
152. 
Hensold, N. (1988) Morphology and Systematics of Paepalanthus subgenus Xeractis (Eriocaulaceae). Systematic Botany
Monographs 23. The American Society of Plant Taxonomists (ed.). Ann Arbor, Michigan, USA. 150 pp.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Rondonanthus Herzog
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Rondonanthus, Rondonanthus capillaceus, Rondonanthus duidae,
Rondonanthus roraimae.

COMO CITAR

Giulietti, A.M., Hensold, N. 2020. Rondonanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB35518.

Tem como sinônimo
Wurdackia Moldenke

DESCRIÇÃO

The single character that best distinguishes Rondonanthus from all other genera of Eriocaulaceae is the presence of long linear
staminodes in the pistillate flowers. Staminodes are known in Paepalanthus, but they are small and scalelike, never linear. The
only species of Rondonanthus in which these are not found is R. flabelliformis, in which they are replaced by functional stamens
which produce and release pollen in apparently normal quantities. Rondonanthus is further defined by a mixture of characters
individually found in other genera, especially Syngonanthus and Paepalanthus, but not in combination with each other (Hensold
& Giulietti 1991).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Plants submerged aquatics; leaves filiform-setaceous, usually surpassing the peduncles; heads 3-5 mm diam.; floral bracts and
sepals shorthairy............................................................................. R. capillaceus
l. Plants terrestrial; leaves linear to ligulate, always surpassed by peduncles; heads 6-19 mm diam.; floral bracts and sepals densely
bearded with long hairs.
   2. Leaves sharp-cuspidate to aristate; petals of staminate flowers  persistently connate and ciliate at upper margin ..... R. duidae
       Leaves obtuse to subacute; petals of staminate flowers connate early but separating by anthesis, glabrous ........ R. roraimae 
Adaptada de Hensold & Giulietti (1991). 

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N. & Giulietti, A.M. (1991). Revision and redefinition of the genus Rondonanthus Herzog (Eriocaulaceae). Annals of
Missouri Botanical Garden 78: 441-459
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Rondonanthus capillaceus (Körn.) Hensold
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus capillaceus Klotzsch ex Körn.
heterotípico Paepalanthus hippotrichophyllus Herzog

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) submerso(s). Folha: ápice(s) cuspidado(s) a(s) aristado(s); filotaxia espiralada(s); forma filiforme(s).
Inflorescência: bráctea-involucral(ais) indumento pouca pilosa(s); capítulo(s) largura 3.0 a(s) 5 mm. Flor: flor(es)
estaminada(s) pétala(s) unida(s) quando jovem(ns) livre(s) na(s) antese; pétala(s) indumento glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 29150, MO
B. Maguire, 42492, RB,  (RB00908527), Amazonas
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Rondonanthus duidae (Gleason) Hensold
& Giul.
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus duidae Gleason
heterotípico Paepalanthus duidae  var.  parvifolius Moldenke
heterotípico Paepalanthus jauensis Moldenke
heterotípico Syngonanthus phelpsiae  var.  pilosus Moldenke
heterotípico Syngonanthus phelpsiae  var.  viridis Moldenke

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) não submerso(s). Folha: ápice(s) cuspidado(s) a(s) aristado(s); filotaxia espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s). Inflorescência: bráctea-involucral(ais) indumento densamente piloso(s); capítulo(s) largura 9 a(s) 16 mm.
Flor: flor(es) estaminada(s) pétala(s) unida(s); pétala(s) indumento ciliada(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Rondonanthus roraimae (Oliv.) Herzog
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus roraimae Oliv.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) rizoma(s) não submerso(s). Folha: ápice(s) obtuso(s) a(s) subagudo(s); filotaxia espiralada(s); forma linear(es)
a(s) lanceolada(s). Inflorescência: bráctea-involucral(ais) indumento densamente piloso(s); capítulo(s) largura 9 a(s) 16 mm.
Flor: flor(es) estaminada(s) pétala(s) unida(s) quando jovem(ns) livre(s) na(s) antese; pétala(s) indumento glabra(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Fiaschi & Plunket, 3201, SPF, Roraima

BIBLIOGRAFIA

Hensold & Giulietti. 1991. Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 455.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus, Syngonanthus allenii, Syngonanthus amapensis, Syngonanthus
amazonicus, Syngonanthus androgynus, Syngonanthus anomalus, Syngonanthus anthemiflorus, Syngonanthus appressus,
Syngonanthus arenarius, Syngonanthus atrovirens, Syngonanthus bellus, Syngonanthus bisumbellatus, Syngonanthus cabralensis,
Syngonanthus cachimboensis, Syngonanthus capillaceus, Syngonanthus caulescens, Syngonanthus chrysanthus, Syngonanthus
costatus, Syngonanthus crassinervius, Syngonanthus cuyabensis, Syngonanthus davidsei, Syngonanthus decorus, Syngonanthus
densiflorus, Syngonanthus densifolius, Syngonanthus densus, Syngonanthus dichroanthus, Syngonanthus discretifolius,
Syngonanthus egleri, Syngonanthus fenestratus, Syngonanthus fischerianus, Syngonanthus goyazensis, Syngonanthus gracilis,
Syngonanthus grao-mogolensis, Syngonanthus helminthorrhizus, Syngonanthus hensoldiae, Syngonanthus heteropeploides,
Syngonanthus heteropeplus, Syngonanthus humboldtii, Syngonanthus hygrotrichus, Syngonanthus incurvifolius, Syngonanthus
itambeensis, Syngonanthus lanatus, Syngonanthus lanceolatus, Syngonanthus laricifolius, Syngonanthus latifolius, Syngonanthus
longipes, Syngonanthus macrolepis, Syngonanthus minutulus, Syngonanthus multipes, Syngonanthus niger, Syngonanthus
nitens, Syngonanthus oblongus, Syngonanthus pauciflorus, Syngonanthus philcoxii, Syngonanthus philodicoides, Syngonanthus
plumosus, Syngonanthus pulcher, Syngonanthus reclinatus, Syngonanthus restingensis, Syngonanthus rhizonema, Syngonanthus
saxicola, Syngonanthus setifolius, Syngonanthus sickii, Syngonanthus simplex, Syngonanthus spongiosus, Syngonanthus
syngonanthoides, Syngonanthus tenuis, Syngonanthus trichophyllus, Syngonanthus umbellatus, Syngonanthus verticillatus,
Syngonanthus vittatus, Syngonanthus weddellii, Syngonanthus widgrenianus, Syngonanthus williamsii, Syngonanthus xinguensis.

COMO CITAR

Echternacht, L., Watanabe, M.T.C. 2020. Syngonanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível
em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7650.

Tem como sinônimo
heterotípico Carptotepala Moldenke
heterotípico Limnoxeranthemum Salzm. ex Steud.
heterotípico Philodice Mart.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais monocárpicas ou perenes, terrestres ou aquáticas. Raízes creme, castanha ou alaranjadas, esponjosas ou
fibrosas. Caule subterrâneo ou aéreo, ramificado ou não. Folhas em roseta basal ou cespitosas, ou folhas espiraladas ao longo do
caule aéreo, lanceoladas, lineares a capiláceas, recurvadas, patentes, incurvadas a eretas. Inflorescências simples ou compostas
(sinflorescências), neste caso com um eixo primário provido de um verticilo apical de brácteas; ao longo do eixo às vezes brácteas
verticiladas ou espiraladas. Espatas com abertura oblíqua ou lacerada. Escapos axilares às folhas ou no centro da roseta, ou (se
em sinflorescências) em arranjo umbeliforme denso a laxo. Capítulos radiados a hemisféricos. Brácteas involucrais ultrapassando
ou não o disco de flores, séries concolores ou discolores. Brácteas florais ausentes ou presentes. Flores unissexuadas, raro
bissexuadas, trímeras, raro dímeras, isostêmones. Flores estaminadas longo-pediceladas; sépalas fusionadas na base ou até o terço
inferior, pilosas a glabras; pétalas fusionadas, tubulosas, lobos curtos; estames epipétalos ou livres, anteras dorsifixas, bitecas,
tetrasporangiadas; carpelódios papilosos. Flores pistiladas curto a longo-pediceladas; sépalas livres, glabras ou pilosas; pétalas
menores que as sépalas, livres na base, fusionadas no terço superior, lobos curtos triangulares; estaminódios inconspícuos; ramos
nectaríferos e estigmáticos unidos na base, formando uma coluna curta, livres a partir do mesmo ponto; ramos estigmáticos
completamente fusionados (ápice simples); ramos nectaríferos papilosos. Sementes ovais a elípticas, superfície reticulada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de
Terra Firme, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

CHAVE INTERATIVA

http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-3210934866542047683/mkey.html

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Hensold, N., 1999. Eriocaulaceae, in: Berry, P.E., Yatskievych, K., Holst, B.K. (Eds.), Flora of the Venezuela Guayana - Vol. 5.
Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57.
Parra, L.R., 1995. Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado,
Departamento de Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., Giulietti, A.M., 1997. Nomenclatural and taxonomic changes in Brazilian Syngonanthus (Eriocaulaceae).
Willdenowia 22, 227–233.
Parra, L.R., 1998. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Bol. Botânica da Univ. São
Paulo 17, 219–254.
Ruhland, W., 1903. Eriocaulaceae, in: Engler, A. (Ed.), Das Pflanzenreich. Regni Vegetabilis Conspectus IV. 30. Engelmann,
Leipzig, Germany, pp. 1–294.
Silveira, A.A., 1928. Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
Watanabe, M.T.C., 2015. Sistemática de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de Botânica,
Universidade de São Paulo, 182pp.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus allenii Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus allenii, Syngonanthus allenii var. brasiliensis.

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s); posição
recurvada(s)/ereta(s); forma linear(es); ápice(s) obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento desconhecido(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais)
em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s);
cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/discolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
glabro(s); gineceu desconhecido(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. H. Allen, 3149, NYBG, 00103603,  (NY00103603), US, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1950) Novelties in the Eriocaulaceae and Verbenaceae II. Bulletin of the Torrey Botanical Club1 77: 389–405. 
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Syngonanthus allenii var. brasiliensis
Moldenke
DESCRIÇÃO

Syngonanthus allenii var. brasiliensis difere da variedade homônima pelo tamanho menor (máx. 15 cm vs. 20 cm), com brácteas
involucrais concolores creme (vs. discolores, estramíneas no centro e creme na borda).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Egler, A., 968, LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo.
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Syngonanthus amapensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s);
posição ereta(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s)/fenestrada(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s)
em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

COMENTÁRIO

Difere das demais espécies do gênero pelas folhas cespitosas, fenestradas, lineares e eretas, pelo menos duas vezes maior que o
eixo da sinflorescência, que é curto (ca. 0.5-4.0 cm de compr.), portando de 1 a 5 escapos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Possíveis ocorrências
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.A. Black, 50-9492, LL, Amapá, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus amapensis Moldenke

Figura 2: Syngonanthus amapensis Moldenke

Figura 3: Syngonanthus amapensis Moldenke

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Hensold, N., 1999. Eriocaulaceae, in: Berry, P.E., Yatskievych, K., Holst, B.K. (Eds.), Flora of the Venezuela Guayana - Vol. 5.
Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57.
Moldenke, H.N. (1954) Notes on new and noteworthy plants XVIII. Phytologia1 5: 83–92. 
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Syngonanthus amazonicus Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição recurvada(s)/patente(s)/ereta(s); forma filiforme(s)/linear(es)/plana(s);
ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) creme/estramínea; indumento
abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s).
Flor: flor(es) bissexual; flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da
flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus amazonicus distingue-se dos demais Syngonanthus pelas flores bissexuais, com dois estames, e capítulos cônicos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Epífita, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 727, NY,  (NY00103606), NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Hensold, N., 1999. Eriocaulaceae, in: Berry, P.E., Yatskievych, K., Holst, B.K. (Eds.), Flora of the Venezuela Guayana - Vol. 5.
Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57.
Moldenke, H.N. (1948) Notes on new and noteworthy plants VI. Phytologia 3: 35–46. 
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Syngonanthus androgynus M.T.C.Watan.
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao
longo(s) do caule(s); posição recurvada(s)/patente(s)/ascendente(s); forma filiforme(s)/capilar/linear(es)/plana(s)/fenestrada(s);
ápice(s) acuminado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/pubescente(s)/com pelo(s)
filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s)
do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais)
uniforme ou gradual(ais) em forma; ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) bissexual; flor(es) estaminada(s) com tubo da corola ausente(s); indumento da pétala(s)
da flor(es) pistilada(s) ausente(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flor bissexuada com pétalas conadas na margem superior, livres no ápice e na base; metade superior da pétala membranácea,
metade inferior crassa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L. Fonseca, 115, RB,  (RB00492985), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C.; Hensold, N.; SANO, P.T. Syngonanthus androgynus, a Striking New Species from South America, its
Phylogenetic Placement and Implications for Evolution of Bisexuality in Eriocaulaceae. Plos One, v. 10, p. e0141187, 2015.
Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
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Syngonanthus anomalus (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus anomalus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus anomalus Körn.
homotípico Dupatya anomala (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus leprieurii Körn.
heterotípico Syngonanthus anomalus  var.  stolonacea Herzog
heterotípico Syngonanthus baldwinii Moldenke
heterotípico Syngonanthus brevifolius Gleason
heterotípico Syngonanthus huberi Ruhland
heterotípico Syngonanthus leprieurii (Körn.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus macrocaulon Ruhland
heterotípico Syngonanthus paraensis Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/oblonga(s)/plana(s);
ápice(s) agudo(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s)
filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais)
mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da
pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus anomalus é uma espécie anfíbia; o comprimento do caule se relaciona diretamente com a altura da coluna d´água.
Difere de S. appressus pelo hábito aquático (vs. terrestre) e pelas folhas patentes (vs. apressas) e de S. rhizonema pelas folhas
mais largas, pela presença de brácteas florais (vs. ausência) e pelas brácteas involucrais glabras (vs. pilosas).   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO
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L. Echternacht, 1587, SPF
R. Spruce, 2039, E,  (E00319823), K,  (K000640186), P (P00761853), P (P00761854), Typus
J. Huber, 1149, B (B 10 0250268), Typus
Pires, J.M., 14263, MG (MG045858), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus anomalus (Körn.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus anthemiflorus (Bong.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus anthemiflorus, Syngonanthus anthemiflorus var.
anthemidiflorus, Syngonanthus anthemiflorus var. similis, Syngonanthus anthemiflorus var. subglabrescens.

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus bicolor Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de
indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
emergente(s) do caule(s) aéreo; bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo
emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s) evidente(s)/mais longa que o disco de
flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais)
discolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha/castanha escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/
com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo
da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Difere pela arquitetura, com rizoma ramificado, com várias rosetas basais, sinflorescências com brácteas restritas ao eixo, pilosas
em ambas as faces, com tricomas simples e capitados abaxialmente, e apenas tricomas simples adaxialmente; os capítulos tem
brácteas estramíneas a marrons nas séries externas e brácteas creme nas séries internas, que ultrapassam o disco de flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das variedades de Syngonanthus anthemiflorus:
1. Brácteas involucrais dispostas em 4-5 series, castanho-escuras a castanho-claras nas series mail externas e creme nas series
mais internas ........................................................................S. anthemiflorus var. anthemiflorus
1. Brácteas involucrais dispostas em 6-7 series, castanho-claras a douradas passando gradativamente a creme nas series mais
internas
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........................................................................S. anthemiflorus var. similis

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2090, SPF
L. Riedel, 1409, B (B 10 0247614), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus anthemiflorus (Bong.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus anthemiflorus (Bong.) Ruhland
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Figura 3: Syngonanthus anthemiflorus (Bong.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Parra, L.R. (1995) Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado,
Departamento de Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Bol. Botânica da Univ. São
Paulo 17, 219–254.
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Syngonanthus anthemiflorus var.
anthemidiflorus (Bong.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon anthemidiflorum Bong.
homotípico Dupatya anthemidiflora (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus anthemidiflorus (Bong.) Kunth
heterotípico Eriocaulon arctotiflorum Steud.
heterotípico Eriocaulon chrysanthemiflorum Schnizl.
heterotípico Syngonanthus glandulifer Silveira

DESCRIÇÃO

Brácteas involucrais dispostas em 4-5 séries, 1,5-5,0 X 1,0-2,0 mm, castanho-escuras a castanho-claras nas séries mais externas, e
creme a alvas nas duas séries mais internas, ciliadas e esparsamente pilosas a glabrescentes na face abaxial. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 4339, K
Riedel, 1409, K

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., Giulietti, A.M., 1997. Nomenclatural and taxonomic changes in Brazilian Syngonanthus (Eriocaulaceae).
Willdenowia 22, 227–233.
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Syngonanthus anthemiflorus var. similis
(Ruhland) L.R.Parra & Giul.
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus densifolius  var.  pilosior Silveira
heterotípico Syngonanthus filipes Silveira
heterotípico Syngonanthus similis Ruhland

DESCRIÇÃO

Brácteas involucrais dispostas em 6-7 séries, 1,5-5,5 X 0,5-1,5 mm, castanho-claras a douradas, passando a gradativamente creme
nas s'ries mais internas, esparsamente pilosas a glabrescentes, na face abaxial.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFSC 12652, SPF
Sena, J., s.n., SPF

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., Giulietti, A.M., 1997. Nomenclatural and taxonomic changes in Brazilian Syngonanthus (Eriocaulaceae).
Willdenowia 22, 227–233.
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Syngonanthus anthemiflorus var.
subglabrescens Moldenke
DESCRIÇÃO

Esta variedade está sendo sinonimizada em S. multipes, por Echternacht & Watanabe (in prep.)

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 20089, LL, Typus
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Syngonanthus appressus (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus appressus, Syngonanthus appressus var. appressus.

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus appressus Körn.
homotípico Dupatya appressa (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya inundata (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus inundatus Körn.
heterotípico Syngonanthus inundatus (Körn.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s)/espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição recurvada(s)/patente(s)/ascendente(s);
forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/pubescente(s)/
com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/dourada/banda central(ais)
longitudinal(ais) mais clara; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s)
membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, CFCR4572, E,  (E00319808), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Koernicke, F., 1863. Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
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Watanabe, M.T.C., 2015. Sistemática de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de Botânica,
Universidade de São paulo.
Watanabe, M.T.C., Hensold, N. & Sano, P.T. Tidying up the mess: Lectotype selections, synonyms, a new status and a new
species in Syngonanthus sect. Carphocephalus(Eriocaulaceae). Phytotaxa 226(2): 157-168.
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Syngonanthus appressus (Körn.) Ruhland
var. appressus

DESCRIÇÃO

Syngonanthus appressus var. appressus possui as mesmas características da espécie. Com o novo status de S. appressus var.
chapadensis, a variedade autônima deixará de existir.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Eiten, G., 3029, NY
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Syngonanthus arenarius (Gardner)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus arenarius, Syngonanthus arenarius var. arenarius,
Syngonanthus arenarius var. heterophyllus.

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus diamantinensis Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s)/acuminado(s); indumento adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo
de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais);
posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/
mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/castanha escura/avermelhada/banda central(ais) longitudinal(ais) mais clara; indumento abaxial
da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s).
Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s)
da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus arenarius diferencia-se pela arquitetura, com rizoma ramificado produzindo várias rosetas de folhas recurvadas,
sinflorescência com brácteas restritas ao ápice do eixo, brácteas involucrais pilosas e castanho-avermelhadas, com uma faixa
longitudinal central mais clara, e corola da flor estaminada exserta durante a antese.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as variedades de Syngonanthus arenarius:
1. Folhas teretes a semi-teretes, hirsutas, com tricomas patentes; indivíduos com aproximadamente 7 a 15 cm de altura .............. S.
arenarius var. arenarius
1. Folhas planas, pubescentes a lanosas,  com  tricomas apressos; indivíduos com aproximadamente 15 a 50 cm de altura ........... S.
arenarius var. heterophyllus
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MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5261, B, B (B 10 0247610), E,  (E00319806), E,  (E00319816), E,  (E00319817), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland
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Figura 3: Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland

Figura 4: Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland

Figura 5: Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R. & Giulietti, A.M. (1997) Nomenclatural and taxonomic changes in Brazilian Syngonanthus (Eriocaulaceae).
Willdenowia 22: 227–233.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254.
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Syngonanthus arenarius (Gardner)
Ruhland var. arenarius
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon arenarium Gardner
homotípico Dupatya arenaria (Gardner) Kuntze
homotípico Paepalanthus arenarius (Gardner) Walp.

DESCRIÇÃO

Plantas menores, geralmente até 15 cm alt. Apresenta uma maior quantidade de escapos que emergem diretamente do eixo da
sinflorescência. As diferenças entre esta variedade e Syngonanthus arenarius var. heterophyllus são muito tênues necessitando-se
mais estudos para validar a identidade desses taxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., F
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Syngonanthus arenarius var. heterophyllus
(Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus heterophyllus Körn.
homotípico Dupatya heterophylla (Körn.) Kuntze
heterotípico Syngonanthus chapadensis Silveira
heterotípico Syngonanthus garimpensis Silveira
heterotípico Syngonanthus heterotrichus Silveira
heterotípico Syngonanthus marginatus Silveira
heterotípico Syngonanthus quadrangularis Silveira

DESCRIÇÃO

Plantas até 35 cm alt. Apresenta 1 ou 2 escapos (7-9) que emergem direto do eixo da sinflorescência. As diferenças entre esta
variedade e a variedade típica são o porte maior e a menor quantidade de escapo por indivíduo. No entanto, essas características
são muito variáveis entre as populações e estudos são necessários para validar a identidade desses taxa.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.J. Mayo, CFSC 7178, SPF
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Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus atrovirens Körn.
homotípico Dupatya atrovirens (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: cor desconhecida(s). Caule: tipo rizoma(s). Folha: disposição no caule(s) desconhecida(s); posição desconhecida(s);
forma desconhecida(s); ápice(s) desconhecido(s); indumento desconhecido(s); tipo de indumento desconhecido(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em
verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/
acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) creme/castanha/banda central(ais) longitudinal(ais) mais clara/mais escura no
ápice(s) que na(s) base; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s)
capitado(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola
totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus atrovirens difere, dentre as espécies com sinflorescências com brácteas restritas ao ápice, pelo eixo da
sinflorescência longo (até 15 cm), escapos longos (até 25 cm), capítulos com brácteas involucrais de ápice agudo, que não
ultrapassam a altura do disco de flores, de cor castanha, com tricomas filamentosos creme e capitados dourados.

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, F, Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

977

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland

Figura 3: Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
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Syngonanthus bellus Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s)/ereta(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s)
ao longo(s) do eixo; posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
aguda(s)/atenuado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Esta espécie possui sinflorescência com vários verticilos de brácteas, sendo parecida com Syngonanthus humboldtii. Difere
por ser uma planta menor, com escapos mais numerosos e densos, brácteas involucrais com áide atenuado a agudo e flores
estaminadas com corola esponjosa, crassa. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mendonça, R.C., 3561, F
J.M. Pires, 1397, F, NY,  (NY00103612), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus bisumbellatus (Steud.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus bisumbellatus, Syngonanthus bisumbellatus var. bisumbellatus,
Syngonanthus bisumbellatus var. froesii.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon bisumbellatum Steud.
homotípico Paepalanthus steudelianus Körn.

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição recurvada(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo
de indumento glabrescente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do
eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s)
do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma
alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabro(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es)
estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s);
gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Esta espécie apresenta sinflorescência com eixo primário com brácteas diminutas espiraladas. Difere de S. fenestratus por um
hábito mais delicado e brácteas involucrais de ápice agudo a acuminado (vs. arredondado a obtuso), glabrescentes a glabras com
tricomas filamentosos (vs. pilosas com tricomas capitados). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas do eixo da sinflorescência densamente dispostas, numerosas e sobrepostas, ascendentes a patentes ......... S.
bisumbellatus var. froesii

981

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

1. Brácteas do eixo da sinflorescência esparsas, poucas e não sobrepostas, apressas a ascendentes ......... S. bisumbellatus var.
bisumbellatus

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2961, P, 761876, B (B 10 0247607), B (B 10 0247608), B (B 10 0247609), E,  (E00319766), E,  (E00319767), E,
 (E00319785), K,  (K000292666), K,  (K000292667), Piauí, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae, in: Berry, P.E., Yatskievych, K., Holst, B.K. (Eds.), Flora of the Venezuela Guayana - Vol. 5.
Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57.
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Syngonanthus bisumbellatus (Steud.)
Ruhland var. bisumbellatus
Tem como sinônimo
homotípico Dupatya bisumbellata (Steud.) Kuntze

DESCRIÇÃO

A variedade homônima difere de S. bisumbellatus var. froesii pelas brácteas do eixo da sinflorescência esparsas, não sobrepostas,
apressas a ascendentes. É a variedade de mais ampla distribuição e com maior número de registros em herbário.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2961, US,  (US00088243), NY,  (NY00102961), K, NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Steudel, E.G. von (1855) Synopsis Plantarum Glumacearum, 2. J. B. Mertzier (ed.). Stuttgartiae. 
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Syngonanthus bisumbellatus var. froesii
(Moldenke) Moldenke
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus froesii Moldenke

DESCRIÇÃO

Syngonanthus bisumbellatus var. froesii difere da variedade homônima por apresentar brácteas involucrais mais numerosas,
congestas, sobrepostas, e mais flexionadas, tendendo a patentes. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Fróes, 29904, US, 106852,  (US00088465), RB, 106852,  (RB00282574), NY,  (NY00103652), IAN (IAN080014),
LL

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
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Syngonanthus cabralensis Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor laranja/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em
roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/oblonga(s)/semi cilíndrica(s); ápice(s) obtuso(s)/
arredondado(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e
ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/
mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor
das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha/castanha escura; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo
da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus cabralensis difere de S. nitens pelas brácteas involucrais marrons a castanhas externamente, progressivamente
passando a estramíneas nas séries mais internas (vs. todas as séries douradas a creme) e folhas semi-teretes (vs. planas). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 573, R, 101302a,  (R000101302a), R, 101302,  (R000101302), R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus cachimboensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao longo(s)
do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/oboval(ais)/elíptica(s); ápice(s) mucronado(s);
indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em
relação as folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o
disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
creme; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 6168, NY, NY,  (NY00103618), Pará, Typus

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
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Syngonanthus capillaceus Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus minutifolius Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/fibrosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/em roseta(s)
solitária(s); posição recurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma capilar/linear(es); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial;
tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/estramínea/
dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) piloso(s); gineceu sem apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 652, R, 45614,  (R000045614), R, 45614a,  (R000045614a), R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus caulescens, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon caulescens Poir.
homotípico Dupatya caulescens (Poir.) Kuntze
homotípico Paepalanthus caulescens (Poir.) Kunth
homotípico Syngonanthus caulescens  (Poir.) Ruhland var.  caulescens
heterotípico Paepalanthus procerus Klotzsch
heterotípico Paepalanthus splendens (Bong.) Mart. ex Körn.
heterotípico Paepalanthus surinamensis Miq.
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  angustifolius Moldenke
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  bellohorizontinus Silveira
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  gardnerianus Moldenke
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  hatschbachii Moldenke
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  hirsutus Moldenke
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  obtusifolius Silveira
heterotípico Syngonanthus caulescens  var.  proliferus Moldenke
heterotípico Syngonanthus glandulosus  var.  epapillosus Moldenke
heterotípico Syngonanthus planus Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/oblonga(s)/elíptica(s);
ápice(s) agudo(s)/acuminado(s)/mucronado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com
pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/acuminado(s); cor das
bráctea-involucral(ais) creme; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s)/densamente piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Diferencia-se de S. apr

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica, Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
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Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1844, P (P00162057), SPF, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
Watanabe, M.T.C.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Tidying up the mess: lectotype selections, synonyms, a new status and a new
species, in Syngonanthus sect. Carphocephalus (Eriocaulaceae). Phytotaxa 226(2): 157–168.
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Syngonanthus chrysanthus (Bong.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus chrysanthus, .

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya chrysantha (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus chrysanthus (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus chrysanthus  (Bong.) Ruhland var.  chrysanthus
heterotípico Paepalanthus morulus Kunth

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição recurvada(s)/incurvada(s)/ereta(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s)
capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição
do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que
ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s)/glabrescente(s)/
pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s)
com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu sem
apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus chrysanthus diferencia-se por ser monocárpica, com caule curto, rosetas geralmente solitárias e escapos centrais
em relação à roseta, juntamente com os escapos com mais de 3 costelas, densamente pilosos, capítulos de brácteas de tonalidade
castanha-dourada e gineceu sem apêndices nectaríferos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Lindley in herb. Prescott, LE, L, Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Moldenke, H.N. & Smith, L.B. (1976) Eriocauláceas. In: P. R. Reitz (ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Itajaí, Santa Catarina, p.
103. 
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Syngonanthus costatus Ruhland
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição ereta(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); indumento adaxial/abaxial/ciliado(s);
tipo de indumento glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação
as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta
que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/dourada/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da
bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com
tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus costatus diferencia-se das demais espécies de Syngonanthus com caule curto e escapos emergindo diretamente
das rosetas de folhas pelas brácteas involucrais não ultrapassando o disco de flores, de cor creme e com uma faixa estramínea
logitudinal central, além de com frequência as folhas apresentarem uma faixa central mais clara.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Magalhães, H., 1366, B (B 10 0250301), B, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Ferreira, C.S.A.M., Trovó, M. & Forzza, R.C. (2013) A família Eriocaulaceae no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais,
Brasil. Boletim de Botânica 29: 19.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus crassinervius Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus crassinervius, .

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus crassinervius  var.  glabrescens Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor laranja/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento glabro(s); tipo de indumento
ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição
do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma; ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
creme/estramínea/dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples;
bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus crassinervius é uma espécie delicada e de pequeno porte (ca. 7 a 13 cm alt.). Dentre as espécies do gênero com
rizoma ramificado originando rosetas agrupadas e escapos partindo do rizoma, difere pelas raízes alaranjadas e esponjosas,
folhas crassas com uma nervura central projetada abaxialmente; as brácteas involucrais das séries externas douradas no centro e
estramíneas na margem, passando a totalmente creme nas séries mais internas. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 653, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus cuyabensis (Bong.) Giul.,
Hensold & L.R. Parra
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon cuyabense Bong.
homotípico Paepalanthus cuyabensis (Bong.) Kunth
homotípico Philodice cuyabensis (Bong.) Körn.
heterotípico Philodice hoffmannseggii  var.  compacta Körn.
heterotípico Philodice hoffmannseggii  var.  laxa Körn.
heterotípico Philodice hoffmannseggii Mart.

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s);
indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou
malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma;
ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/atenuado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/
esverdeada/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s)
floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s)
membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus cuyabensis difere de todas as outras espécies de Syngonanthus pelas flores estaminadas com corola carnosa,
trímeras, porém com dois estames e anteras bitecas. Como carácteres para identificação em campo podemos citar o hábito
com caule aéreo e folhas espiraladas ascendentes, de ápice agudo, escapos curtos, menores que as folhas distais, além de
frequentemente brácteas involucrais esverdeadas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Riedel, 946, B (B 10 0184171), B, Mato Grosso, Typus
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BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Giulietti, A.M., Hensold, N., Parra, L.R., Andrade, M.J.G., Van Den Berg, C. & Harley, R.M. (2012) The synonymization of
Philodice in Syngonanthus (Eriocaulaceae). Phytotaxa 60: 50–56. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
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Syngonanthus davidsei Huft
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon hirtellum Steud.
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  amazonicus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  aureus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  griseus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  hirtellus (Steud.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  pallidus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  pulcher Silveira
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  recurvifolius Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  tenuissimus Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/fibrosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em
roseta(s) solitária(s); posição recurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/
acuminado(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pilosa(s)/pubescente(s)/
com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/dourada;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
glabro(s); gineceu sem apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Regnell, iii-1266, P (P00732283), Typus
Burchell, 7177, P (P00761908)
Breedlove, D.E., 54339, F, Typus
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Syngonanthus decorus Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de
indumento hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s)
do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s)
do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt.
que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/
estramínea/dourada/castanha/castanha escura/avermelhada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s)
floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

COMENTÁRIO

Dentre as espécies com rizoma ramificado, formando numerosas rosetas de folhas recurvadas e sinflorescências, estas com
brácteas restritas ao ápice do eixo, difere pelas folhas hirsutas, capítulos de brácteas glabras de ápice arredondado, que não
ultrapassam a altura do disco de flores, as séries mais externas castanho-escuras, com tonalidade avermelhada, passando
gradativamente a creme nas séries mais internas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 36804, S (S-R-6004), MBM (MBM034823), LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Moldenke, H.N. (1975) Notes on new and noteworthy plants LXXXV. Phytologia 32: 483–487. 
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Syngonanthus densiflorus (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus densiflorus, Syngonanthus densiflorus var. densiflorus,
Syngonanthus densiflorus var. longifolius.

Tem como sinônimo
homotípico Dupatya densiflora (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/em
roseta(s) solitária(s); posição ereta(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s);
indumento adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento pilosa(s)/hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em
verticilo(s) apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais)
uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-
involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/estramínea/castanha;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da
flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus densiflorus é das mais robustas e maiores espécies do gênero, alcançando até 1 m de altura. Difere dentre as
espécies com brácteas espiraladas esparsas ao longo do eixo, pelas folhas não fenestradas, largas (mais de 3 cm), com ápice
não bífido, pelos capítulos largos (ca. 0.8-1.3 cm), de brácteas rígidas, pilosas apenas com tricomas filamentosos, as externas
triangulares e castanho escuras, progressivamente passando a estramíneas nas séries mais internas

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas de ápice bífido, eixo da sinflorescência com brácteas foliáceas de 2.0--7.00 cm, brácteas involucrais obovais a oblongas,
castanha-avermelhada a castanha-escura   . .. Syngonanthus densiflorus var. longifolius
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1. Folhas de ápice arredondado a agudo, eixo da sinflorescência com brácteas diminutas de no máximo 1.0 cm, brácteas
involucrais triangulares a lanceoladas, estramíneas a castanhas .. Syngonanthus densiflorus var. densiflorus

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, 2348, B, B (B 10 0250280), K,  (K000640191), P (P00761897), P (P00761904), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 

1000

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/6/40/19/1/k000640191.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus densiflorus (Körn.) Ruhland
var. densiflorus
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus densiflorus Körn.
heterotípico Syngonanthus densiflorus  var.  glabrescens Moldenke
heterotípico Syngonanthus densiflorus  var.  glabrifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Syngonanthus densiflorus var. densiflorus difere de S. densiflorus var. longifolius pelas brácteas involucrais triangulares a
lanceoladas, estramíneas a castanho-claras. Além disso, são plantas robustas, de até 1 m de comprimento, com brácteas do eixo da
sinflorescência diminutas, de até 0,5 a 1 cm de comprimento, aproximadamente.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2966, F, NY,  (NY00102830)
G. Gardner, 2960, F, NY

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Syngonanthus densiflorus var. longifolius
Moldenke
DESCRIÇÃO

Syngonanthus densiflorus var. longifolius difere da variedades homotípica pelas folhas fenestradas, com ápice bífido,
sinflorescência com eixo provido de brácteas desenvolvidas, com até 7 cm de comprimento, além das brácteas involucrais
castanho-avermelhadas. É das maiores espécies do gênero, com folhas de até 40 cm de comprimento e escapos de até 60 cm. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 9090, LL, NY,  (NY02448450), MO (MO1430454)

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1981) Notes on new and noteworthy plants CXLVI. Phytologia 48: 290–291. 
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Syngonanthus densifolius Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus densifolius, Syngonanthus densifolius var. brachyphyllus,
Syngonanthus densifolius var. densifolius, Syngonanthus densifolius var. majus.

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de
indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo
emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s) evidente(s)/mais longa que o disco de flor(es);
ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/
creme/estramínea/dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/pubescente(s)/com
tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola
totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus densifolius pode ser reconhecida pela arquitetura delicada, com indivíduos de até 13 cm de alt. composta por um
rizoma ramificado com rosetas basais de folhas recurvadas, sinflorescências com brácteas restritas ao ápice do eixo, pilosas
adaxialmente e glabras abaxialmente, apenas com tricomas simples, capítulos de brácteas castanho-claras a douradas nas séries
externas, creme nas séries internas. É muito semelhante a S. anthemiflorus, da qual se diferencia pela ausência de tricomas
capitados nas brácteas apicais do eixo da sinflorescência. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Sinflorescência com tricomas simples apenas, brácteas involucrais castanho-claras a creme, ultrapassando o disco de flores. .. S.
densifolius var. densifolius
1. Sinflorescência com tricomas simples e capitados, brácteas involucrais castanho-escuras, na altura do disco de flores. .. 2
2. Folhas oblanceoladas, ascendentes a recurvadas, com 2.00--5.00 mm de largura. .. Syngonanthus densifolius var. brachyphyllus 
2. Folhas lineares, eretas a flexuosas, com 0.5--1.7 mm de largura .. Syngonanthus densifolius var. majus

MATERIAL TESTEMUNHO
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Silveira, A., 545, R, 181755a,  (R000181755a), R, 181755,  (R000181755), R, 127064,  (R000127064), SPF, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus densifolius Silveira var.
densifolius

DESCRIÇÃO

Syngonanthus densifolius var. densifolius difere das demais variedades pela ausência de tricomas capitados na sinflorescência,
possuindo apenas tricomas simples nas brácteas do eixo, espatas, escapos e brácteas involucrais. Além disso, suas brácteas
involucrais são castanho-claras a estramíneas e mais longas que o disco de flores. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 545, SPF

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus densifolius var.
brachyphyllus Moldenke
Tem como sinônimo
homotípico Syngonanthus densiflorus  var.  brachyphyllus Moldenke

DESCRIÇÃO

Syngonanthus densifolius var. brachyphyllus difere das demais variedades pela presença de tricomas capitados na sinflorescência,
brácteas involucrais castanho-escuras e roseta basal com  folhas oblanceoladas, ascendentes a recurvadas, relativamente largas em
2 a 5 mm. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sano, S.M., 61, NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1984) Notes on new and noteworthy plants CLXXVI. Phytologia 55: 372.
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Syngonanthus densifolius var. majus
Moldenke
DESCRIÇÃO

Syngonanthus densifolius var. majus difere das demais variedades pela presenla de tricomas capitados na sinflorescência, brácteas
involucrais castanho-escuras na altura do disco de flores, e roseta basal com folhas lineares, eretas a flexuosas, relativamente
estreitas com 0.5 a 1.7 mm de largura.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 32982, US,  (US00088457), NY,  (NY00103636), K,  (K000710287), LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1972) Four novelties from Brazil. Phytologia 24: 498–499. 

1007

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/84/57/us00088457.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/10/36/36/ny_00103636.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/7/10/28/7/k000710287.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus densus (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus densus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus densus Körn.
homotípico Dupatya densa (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/oblanceolada(s)/espatulada(s)/plana(s);
ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/vilosa(s)/lanosa(s)/com
pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/estramínea/
dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais)
ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da
pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus densus chama a atenção pelas folhas em roseta com indumento denso esbranquiçado, muitos escapos dourados
emergindo do centro da roseta, e capítulos estramíneos a dourados. Difere de S. nitens pelo indumento das folhas apresso lanoso
(vs. pubescente a glabro), pelas raízes creme (vs. alaranjadas), além das pétalas das flores pistiladas pilosas (vs. glabras). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 4385, B, F, OXF, US, P (P00733213), E,  (E00319814), E,  (E00319815), P (P00733215), S (S-R-6006), B (B 10
0250300), GH,  (GH00246512), GH,  (GH00246513), US,  (US00088338), P (P00733216), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
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Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Syngonanthus dichroanthus Hensold
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s);
posição ascendente(s)/irregular(es); forma filiforme(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de
indumento glabrescente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em
forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor
das bráctea-involucral(ais) estramínea/dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabrescente(s); gineceu sem apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus dichroanthus é uma espécie delicada, semelhante ao complexo que inclui S. gracilis,S. davidsei, S. simplex, S.
heteropeplus e S. latifolius. Difere destas espécies pelas flores estaminadas e pistiladas com cores contrastantes, castanha e creme,
respectivamente.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Pires, 2365, P (P00733218), P (P00732280), NY,  (NY00842352), NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (2004) Two New Species and a New Combination in South American Eriocaulaceae. Novon: A Journal for Botanical
Nomenclature 14: 302–308. 
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Syngonanthus discretifolius (Moldenke)
M.T.C.Watan.
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus caulescens  var.  discretifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao longo(s) do caule(s);
posição patente(s)/ascendente(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento
glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
obtusa(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/dourada; indumento abaxial da
bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com
tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s);
gineceu sem apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.F.O. Mota, 3396, RB,  (RB01422009), Pará

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
Watanabe, M.T.C.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Tidying up the mess: lectotype selections, synonyms, a new status and a new
species, in Syngonanthus sect. Carphocephalus (Eriocaulaceae). Phytotaxa 226(2): 157–168.

1011

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/42/20/9/01422009.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus egleri Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus egleri, Syngonanthus egleri var. egleri, Syngonanthus egleri
var. pombosensis.

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s);
posição ereta(s)/ascendente(s); forma oblanceolada(s)/oblonga(s)/espatulada(s)/plana(s)/fenestrada(s); ápice(s) obtuso(s)/
mucronado(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s)
filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s)
do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt.
que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s)/atenuado(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da
corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) desconhecido(s); gineceu desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus egleri é uma espécie relativamente robusta, com sinflorescências longas de brácteas foliáceas numerosas, restritas
ao ápice do eixo. Diferencia-se de S. oblongus pelas folhas fenestradas e sépalas das flores estaminadas de ápice agudo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Brácteas involucrais externas oblongo-elípticas, de ápice arredondado. .. Syngonanthus egleri var. egleri
Brácteas involucrais externas oval-lanceoladas, de ápice agudo a atenuado. .. Syngonanthus egleri var. pombosensis

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 818, MG (MG023634), LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
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Moldenke, H.N. (1960) Notes on new and noteworthy plants XXV. Phytologia 7: 119–123. 
Moldenke, H.N. (1982) Notes on new and noteworthy plants CLX. Phytologia 52: 129–131. 

1013

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus egleri Moldenke var. egleri

DESCRIÇÃO

Diferencia-se de S. egleri var. pombosensis pelas brácteas involucrais externas oval-lanceoladas, de ápice agudo a atenuado, além
de rosetas basais de folhas oblanceoladas (vs. espatuladas), glabrescentes a glabras (vs. pubescentes), e brácteas da sinflorescência
maiores e espatuladas (vs. lanceoladas a oblongas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 818, LL, MG, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Moldenke, H.N. (1960) Notes on new and noteworthy plants XXV. Phytologia 7: 119–123. 
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Syngonanthus egleri var. pombosensis
Moldenke
DESCRIÇÃO

Diferencia-se de S. egleri var. egleri pelas brácteas involucrais externas oblongo-elípticas, de ápice arredondado, além de rosetas
basais de folhas espatuladas (vs. oblanceoladas), pubescentes (vs. glabrescentes a glabras), e brácteas da sinflorescência menores e
lanceoladas a oblongas (vs. espatuladas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Calderón, C.E., 2608, US,  (US01094962), US,  (US00088459), NY,  (NY00103641), K,  (K000640246), K, 
(K000640245), K,  (K000640244), LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Moldenke, H.N. (1982) Notes on new and noteworthy plants CLX. Phytologia 52: 129–131. 
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Syngonanthus fenestratus Hensold
DESCRIÇÃO

Raiz: cor castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição incurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s)/fenestrada(s); ápice(s)
agudo(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com
pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s)
do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma
alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabrescente(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Diferencia-se das demais espécies de Syngonanthus que possuem sinflorescências com o eixo com brácteas espiraladas pelas
brácteas involucrais arredondadas a obtusas no ápice, estramíneas, com uma faixa central longitudinal marrom, além de todas as
partes da sinflorescência possuírem tricomas capitados, além de corola das flores pistiladas e estaminadas esponjosa.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1590, BHCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus fenestratus Hensold

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Hensold, N. (1991) Revisionary Studies in the Eriocaulaceae of Venezuela. Annals of the Missouri Botanical Garden 78: 424–
440. 
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Syngonanthus fischerianus (Bong.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus fischerianus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon fischerianum Bong.
homotípico Dupatya fischeriana (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus fischerianus (Bong.) Körn.
heterotípico Dupatya vaginata (Körn.) Kuntze
heterotípico Eriocaulon nardifolium (Kunth) Steud.
heterotípico Leiothrix lanifera Silveira
heterotípico Paepalanthus nardifolius Kunth
heterotípico Syngonanthus breviramosus Diogo
heterotípico Syngonanthus ferrensis Silveira
heterotípico Syngonanthus fischerianus  var.  hatschbachii Moldenke
heterotípico Syngonanthus micropus Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no
caule(s) em roseta(s) solitária(s)/espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma linear(es);
ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e
ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s)/
emergente(s) do caule(s) aéreo; bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo
emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s)
mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola membranácea(s) com pequena(s) porção basal(ais) crassa(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabrescente(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus fischerianus é uma espécie anfíbia, ocorrendo em borda de brejos e lagoas, com o caule mais alongado ou mais
curto dependendo da profundidade da lâmina d´água. Possui um eixo da sinflorescência pouco desenvolvido, escondido e bem
mais curto que as folhas. Difere de S. widgrenianus  por ser mais delicada, com escapos densamente pilosos (vs. pubescentes),
com brácteas involucrais pilosas (vs. glabras), creme (vs. castanhas a estramíneas), e flores estaminadas com sépalas de ápice
arredondado a obtuso (vs. acuminado). 

COMENTÁRIO

 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

O.S. Ribas, 2253, B, NY
Riedel, 1478, K,  (K000640208), B (B 10 0250294), NY, B

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Watanabe, M.T.C. (2015) Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo,
182 pp.
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Syngonanthus goyazensis (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus goyazensis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus goyazensis Körn.
homotípico Dupatya goyazensis (Körn.) Kuntze
heterotípico Leiothrix araxaensis Silveira
heterotípico Syngonanthus densiflorus  var.  brevipes Moldenke
heterotípico Syngonanthus goyazensis  var.  hatschbachii Moldenke
heterotípico Syngonanthus sclerophyllus Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição ereta(s); forma lanceolada(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo
de indumento pilosa(s)/hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em
relação as folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o
disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
estramínea/dourada/castanha/avermelhada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s)/glabrescente(s); bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) desconhecido(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus goyazensis é uma espécie robusta, de até 1 m de altura. Dentre as espécies de Syngonanthus com caule curto, roseta
solitária e sinflorescências ausentes, difere pelas folhas largas, pilosas, de ápice geralmente arredondado, capítulos largos (ca. 6 -
11 mm) e com bráceas de coloração castanha-avermelhada.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 4384, F, NY, B (B 10 0250291), K,  (K000640220), Typus

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426.
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Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus gracilis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon gracile Bong.
homotípico Dupatya gracilis (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus gracilis (Bong.) Körn.
homotípico Syngonanthus gracilis  (Bong.) Ruhland var.  gracilis
heterotípico Eriocaulon brizoides (Kunth) Steud.
heterotípico Eriocaulon glabrum Steud.
heterotípico Limnoxeranthemum glabrum Salzm. ex Steud.
heterotípico Paepalanthus brizoides Kunth
heterotípico Paepalanthus oxycnemis Mart. ex Körn.
heterotípico Syngonanthus auripes  var.  bahiensis Moldenke
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  glabriusculus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  koernickeanus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  luetzelburgii Herzog
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  olivaceus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  setaceus Ruhland
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  subinflatus Ruhland
heterotípico Syngonanthus hirtellus Ruhland
heterotípico Syngonanthus philodicoides  var.  morii Moldenke
heterotípico Syngonanthus retrorsus Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/fibrosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/
plana(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s)/acuminado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/
com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/
estramínea/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus gracilis pertence a um complexo de espécies juntamente com S. davidsei, S. simplex, S. densus e S. costatus. Difere
por apresentar o caule comumente ramificado, originando mais de uma roseta basal, além de pétalas das flores pistiladas glabras e
gineceu com apêndice nectarífero.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
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Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Paraíba)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Ceará, Maranhão)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., LE, Typus
F. Sellow, s.n., B (B 10 0250283)
A.F.M. Glaziou, 15544, P (P00732282), B (B 10 0250278), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 

1023

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F285269244.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus grao-mogolensis Silveira
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus grao-mogolensis, .

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus grao-mogolensis  var.  detonsus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s)/ereta(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/acuminado(s)/mucronado(s);
indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou
malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais)/em verticilo(s) ao longo(s) do eixo; posição do escapo
emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s)
mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s)/atenuado(s); cor das
bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com
tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola
totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus grao-mogolensis difere das demais espécies portando sinflorescências pelos numerosos (5-15) verticilos de brácteas
curtas (ca. 0.5-1.5 cm compr.) ao longo do eixo da sinflorescência, escapos glabros e brácteas involucrais densamente pilosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 23354, US,  (US00088472), Minas Gerais
A. Silveira, 842, R, Typus
Souza, R., 23354, K,  (K000640242), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus helminthorrhizus (Mart. ex
Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus helminthorrhizus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus helminthorrhizus Mart. ex Körn.
homotípico Dupatya helminthorhiza (Mart. ex Körn.) Kuntze
heterotípico Syngonanthus helminthorrhizus  var.  glandulosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/
em roseta(s) solitária(s); posição recurvada(s)/ereta(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s); ápice(s) agudo(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em
verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s);
cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento
abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais)
ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da
pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus helminthorrhizus é uma espécie muito distinta e robusta em comparação com as demais espécies do gênero,
facilmente reconhecida pelas raízes esponjosas e grossas (até 4.0 mm de larg.), folhas lineares cespitosas, sinflorescências de
até 80 cm de altura com brácteas restritas ao ápice, além de denso indumento nas folhas e brácteas com tricomas filamentosos e
capitados.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

G. Gardner, 5264, US,  (US01934672), P (P00742568), NY,  (NY00538254), K,  (K000640197), K,  (K000640196), E,
 (E00319789), E,  (E00319788), F

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus hensoldiae M.T.C.Watan. &
Sano
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
em roseta(s) agrupada(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s);
indumento adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo
terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou
na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/aguda(s); cor das bráctea-
involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea/castanha/castanha escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s)
com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com
apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Watanabe & W. Watanabe, 375, SPF, RB,  (RB01383949), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Syngonanthus hensoldiae M.T.C.Watan. & Sano

Figura 2: Syngonanthus hensoldiae M.T.C.Watan. & Sano

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. & Sano, P.T. Syngonanthus hensoldiae (Eriocaulaceae): another new species of S. sect. Syngonanthus endemic
from Chapada dos Veadeiros, Central Brazil. Phytotaxa 253, p. 293, 2016.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus heteropeploides Herzog
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/fibrosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no
caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s);
ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s)
filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do
caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/
terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s)
mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola desconhecida(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus heteropeploides é uma espécie diminuta, parecida com o complexo de espécies de Syngonanthus simplex e S.
davidsei, porém difere pela corola das flores estaminadas inchada, provavelmente esponjosa. No protólogo foi comparada
a S. heteropeplus, porém esta apresenta as flores pistiladas e estaminadas de tamanhos diferentes, o que não acontece com S.
heteropeploides. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 21991, LL, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Herzog, T. (1931) Neue und weniger bekannte Eriocaulonaceae aus Nordbrasilien und dem angrenzenden Venezuela.
Repertorium novarum specierum regni vegetabilis 29: 202–213. 
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Syngonanthus heteropeplus (Koern.)
Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus biformis N.E.Br.
heterotípico Syngonanthus biformis (N.E.Br.) Gleason
heterotípico Syngonanthus densus  var.  pumilus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição
no caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/
plana(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pubescente(s)/com
pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da
bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
densamente piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus heteropeplus é uma erva anual e delicada, com escapos centrais em relação a roseta. Assemelha-se ao complexo de
espécies que inclui Syngonanthus davidsei. Difere de todas as espécies do gênero pelas flores pistiladas o dobro do tamanho das
estaminadas e ambas de mesma coloração creme. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ph. v. Luetzelburg, 20800, M, Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus heteropeplus (Koern.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus heteropeplus (Koern.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1867) Eriocaulaceae. Annales Musei Botanici Lugduno-Batavi 3: 238–241.
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Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus humboldtii, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus humboldtii Kunth
homotípico Dupatya humboldtii (Kunth) Kuntze
homotípico Eriocaulon bonplandianum Steud.
heterotípico Dupatya fertilis (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus fertilis Körn.
heterotípico Syngonanthus fertilis  (Körn.) Ruhland var.  fertilis
heterotípico Syngonanthus fertilis  var.  fuscus Moldenke
heterotípico Syngonanthus fertilis  var.  glandulosus (Gleason) Moldenke
heterotípico Syngonanthus fertilis  var.  hirtellus Moldenke
heterotípico Syngonanthus fertilis  var.  huberi Moldenke
heterotípico Syngonanthus fertilis  var.  orinocensis (Moldenke) Moldenke
heterotípico Syngonanthus fertilis (Körn.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  elongatus Moldenke
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  glabrescens Moldenke
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  glandulosus Gleason
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  humilis Moldenke
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  orinocensis Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em
roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/
plana(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/
pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s)
do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) ao longo(s) do eixo; posição do escapo
emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou
na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/cuspidado(s); cor das
bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/castanha/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento
abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) densamente piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus humboldtii é uma espécie que se distingue da maioria dos Syngonanthus por apresentar a sinflorescência
com verticilos de brácteas ao longo do eixo. É bastante variável o número de verticilos (de poucos a muitos) e a cor das
brácteas involucrais (de creme a castanha). Difere de Syngonanthus bellus pelo porte maior, com escapos e capítulos maiores e
sinflorescência de umbelas mais laxas, além de brácteas involucrais com o ápice arredondado, obtuso ou mucronado (vs. agudo a
atenuado).  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado
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Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2960, NY, E,  (E00319776), E,  (E00319786), K,  (K000292668), P (P00761885), P (P00761886)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Kunth, C.S. (1815) Restiaceae. In: H.B.K. (eds.) Nova Genera et Species Plantarum, vol. 1. pp. 251–254. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus hygrotrichus Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus aquaticus Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição irregular(es); forma capilar; ápice(s) arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com
pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) submerso(s); bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) creme/dourada; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da
corola membranácea(s) com pequena(s) porção basal(ais) crassa(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s);
gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 19998, P, K, BR, BM, P (P00742565), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., 1995. Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae) na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado,
Departamento de Botânica, Universidade de São Paulo.
Parra, L.R., 1998. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Bol. Botânica da Univ. São
Paulo 17, 219–254.
Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp
Watanabe, M.T.C.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Tidying up the mess: lectotype selections, synonyms, a new status and a new
species, in Syngonanthus sect. Carphocephalus (Eriocaulaceae). Phytotaxa 226(2): 157–168.
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Syngonanthus incurvifolius M.T.C.Watan.
& Echtern.
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s)/incurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s)
apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais)
em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor
das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/castanha/castanha escura/avermelhada/banda central(ais) longitudinal(ais) mais clara;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Rosetas com folhas incurvadas na parte mediana em direção ao ápice.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

King, LRM; Bishop, LE, 8900, UB, 78863,  (UB0031478), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C.; Echternacht, L.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Two new and endangered species of Syngonanthus
(Eriocaulaceae) from Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brazil. Phytotaxa 212: 271-282.
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Syngonanthus itambeensis Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus pulchellus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais);
posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s) evidente(s)/mais longa que
o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/
castanha escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus itambeensis diferencia-se pelas sinflorescências de eixo curto (ca. 1 a 4 cm) com brácteas restritas ao ápice e
escapos solitários, capítulos com brácteas involucrais discolores, as externas cascanha-escuras, as internas creme, ultrapassando o
disco de flores em 3.5 a 5.0 mm

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hensold, N., 596, NY,  (NY00898435), SPF, HUEFS
L. Echternacht, 2255, P (P00847893), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus itambeensis Silveira

Figura 2: Syngonanthus itambeensis Silveira

Figura 3: Syngonanthus itambeensis Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus lanatus Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus lanatus, .

Tem como sinônimo
homotípico Syngonanthus lanatus  Moldenke var.  lanatus

DESCRIÇÃO

Raiz: cor laranja/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no
caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s);
ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou
malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) creme/estramínea; indumento abaxial
da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s)
com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) desconhecido(s); gineceu
desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus lanatus é uma que difere de S. nitens pelas folhas pilosas (vs. glabras a pubescentes), com o ápice uncinado
(vs.reto), porém análises mais detalhadas são necessárias para esclarecer a identidade desta espécie.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. M. Pires, 6199, NY,  (NY00103671), NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Moldenke, H.N. (1960) Eriocaulaceae novae collectae Serra do Cachimbo, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emilio
Goeldi 3: 1–4. 
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Syngonanthus lanceolatus Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/
em roseta(s) agrupada(s); posição ereta(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial; tipo
de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as
folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-
involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais)
longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus lanceolatus difere das demais espécies do gênero com inflorescência simples pelos capítulos relativamente grandes
(ca. 1.3-1.8 cm larg.), com brácteas involucrais pilosas, que ultrapassam o disco de flores em ca. 3 mm, as externas estramíneas, as
internas creme, com uma faixa longitudinal mais escura.

COMENTÁRIO

Syngonanthus lanceolatus é conhecida apenas do material tipo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 843, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus laricifolius (Gardner)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus laricifolius, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus laricifolius Gardner
homotípico Dupatya laricifolia (Gardner) Kuntze
homotípico Eriocaulon laricifolium (Gardner) Steud.
heterotípico Paepalanthus leucophaeus Mart. ex Körn.
heterotípico Syngonanthus laricifolius  var.  longifolius Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição recurvada(s); forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento adaxial/abaxial;
tipo de indumento pubescente(s)/hirsuto(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em
verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s)
evidente(s)/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-
involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha/castanha escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabro(s)/glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es)
estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s);
gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus laricifolius difere das demais espécies do gênero pelas sinflorescências com brácteas do eixo restritas ao ápice,
congestas e lineares e brácteas involucrais em numerosas séries (10 a 15), as externas marrons a douradas, as internas creme,
ultrapassando o disco de flores em ca. 2 mm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5262, B (B 10 0250271), NY, Typus
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R.M. Harley, CFCR 26520, NY

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus laricifolius (Gardner) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus laricifolius (Gardner) Ruhland

Figura 3: Syngonanthus laricifolius (Gardner) Ruhland
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BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Gardner, G. (1843) Eriocaulaceae. In: W. J. Hooker (ed.) Icones Plantarum. London Journal of Botany. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus latifolius (Moldenke)
Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus gracilis  var.  latifolius Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição recurvada(s); forma oblonga(s)/elíptica(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s)/retuso(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou
central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que
o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme/estramínea/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais)
ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da
pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus latifolius difere pelas flores estaminadas e pistiladas com cores diferentes, as pistiladas creme e quase o dobro do
tamanho das estaminadas, que são castanhas; além disso, dentre as espécies com inflorescências simples, é uma planta diminuta
com rosetas de folhas relativamente largas (ca. 1.0-1.5 mm).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 16349, NY, NY,  (NY00842355), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L., 2012. Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae).Tese de Doutorado, Departamento de
Botânica, Universidade de São Paulo.
Hensold, N., 2004. Two New Species and a New Combination in South American Eriocaulaceae. Novon A J. Bot. Nomencl. 14,
302–308.
Moldenke, H.N. (1971) More new species from Brazil, a Chastetree from Ceylon, and new names in Premna. Phytologia 21: 417–
419. 
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Syngonanthus longipes Gleason
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus longipes, .

Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus longipes  var.  pilosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s).
Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma
lanceolada(s)/linear(es)/oblonga(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s)
foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/pubescente(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da
pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1596, BHCB
Appun, C.F., 1199, K (K000640240), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Gleason, H.A. (1929) Studies on the Flora of Northern South America-XI. New or Noteworthy Monocotyledons from British
Guiana. Bulletin of the Torrey Botanical Club 56: 1–23. 
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
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Syngonanthus macrolepis Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição ereta(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/oblanceolada(s)/oblonga(s);
ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s)/acuminado(s)/mucronado(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento
ausente(s)/glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s)
apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/
aguda(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais)
mais escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s)
floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus macrolepis diferencia-se facilmente das congenéricas pela presença de rosetas relativamente robustas,
sinflorescências com eixo de até 10 cm, com brácteas pequenas (até 2 cm de compr.) e espiraladas, esparsas, e brácteas maiores
(de até 6 cm de compr.) restritas ao ápice, 1 a 6 escapos por sinflorescência, longos (até 65 cm de compr.) e brácteas involucrais
que não ultrapassam a altura do disco de flores. A característica mais marcante da espécie são as brácteas involucrais creme com
uma faixa longitudinal de tricomas ferrugíneos, geralmente caducos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 378, B (B 10 0250267), B, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus macrolepis Silveira

Figura 2: Syngonanthus macrolepis Silveira

Figura 3: Syngonanthus macrolepis Silveira
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Figura 4: Syngonanthus macrolepis Silveira

Figura 5: Syngonanthus macrolepis Silveira

Figura 6: Syngonanthus macrolepis Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
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Syngonanthus minutulus (Steud.)
Moldenke
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon minutulum Steud.
homotípico Eriocaulon pusillum Bong.
homotípico Paepalanthus pusillus Körn.
homotípico Syngonanthus pusillus (Körn.) Ruhland
heterotípico Dupatya pusilla (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus archeri Moldenke
heterotípico Syngonanthus fuscescens Ruhland
heterotípico Syngonanthus nigroalbus Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor laranja/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de
indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s)
das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/castanha/castanha
escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabrescente(s)/piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus minutulus é reconhecida pelo hábito diminuto, com um rizoma ramificado produzindo muitas rosetas de folhas
semi-teretes, escapos curtos (de em média até 8 cm de alt., raramente até14 cm) no centro da roseta, brácteas involucrais castanha-
escuras nas séries externas, creme nas séries internas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., LE, Typus
Sena, Hb. Schwacke 14569, B (B 10 0250292), Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke

Figura 2: Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke

Figura 3: Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke
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Figura 4: Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Steudel, E.G. von (1855) Synopsis Plantarum Glumacearum, 2. J. B. Mertzier (ed.). Stuttgartiae.
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Syngonanthus multipes Silveira
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus canaliculatus Silveira
heterotípico Syngonanthus flaviceps Silveira
heterotípico Syngonanthus tenuipes Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/
em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s)
evidente(s)/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-
involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea/dourada/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/
pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s)
com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com
apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Dentre as espécies com sinflorescências de brácteas restritas ao ápice do eixo, difere pelos escapos longos (ca. 10 - 30 cm),
capítulos de brácteas discolores, as externas douradas a estramíneas, as internas creme, ultrapassando o disco de flores em ca. 1
mm.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Silveira, 576, R, 181762c,  (R000181762c), R, 181762b,  (R000181762b), R, 181762a,  (R000181762a), R, 181762, 
(R000181762), R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus niger Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial;
tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da
sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/
vestigial(ais)/em verticilo(s) apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/enegrecida/banda central(ais) longitudinal(ais)
mais clara; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais)
presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus niger é muito diferente de todas as demais espécies do gênero pelo seu capítulo completamente enegrecido, devido
à pigmentação das brácteas involucrais, brácteas florais e sépalas, que são estreito-lanceoladas; a corola creme contrasta com
a pigmentação enegrecida de todo o capítulo e é exserta na antese das flores estaminadas, o que é uma característica pouco
frequente no gênero.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 72050, SPF
L. Echternacht, 2228, P (P00847894), Minas Gerais
Hatschbach, G. et al., 72050, ESA (ESA083388), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus niger Silveira

Figura 2: Syngonanthus niger Silveira

Figura 4: Syngonanthus niger Silveira

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus nitens Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus nitens, .

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon nitens Bong.
homotípico Dupatya nitens (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus nitens (Bong.) Kunth
heterotípico Eriocaulon filiforme Bong.
heterotípico Syngonanthus auripes Silveira
heterotípico Syngonanthus chrysanthus  var.  castrensis Moldenke & L.B.Sm.
heterotípico Syngonanthus flavipes Moldenke
heterotípico Syngonanthus gracilis  var.  araxaensis Silveira
heterotípico Syngonanthus kuhlmannii Moldenke
heterotípico Syngonanthus nanus Moldenke
heterotípico Syngonanthus nitens  var.  erectus Ruhland
heterotípico Syngonanthus nitens  var.  filiformis (Bong.) Ruhland
heterotípico Syngonanthus nitens  var.  hirtulus Ruhland
heterotípico Syngonanthus nitens  var.  koernickei Ruhland
heterotípico Syngonanthus nitens  var.  viviparus Moldenke
heterotípico Syngonanthus pallens Silveira
heterotípico Syngonanthus retrorsociliatus Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s); forma linear(es)/oblonga(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/obtuso(s)/
arredondado(s)/acuminado(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s)
filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou
central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o
disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
creme/estramínea/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da
flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus nitens difere das demais espécies de Syngonanthus que possuem inflorescências simples e folhas em roseta pelas
raízes alaranjadas, folhas planas recurvadas geralmente com uma estria adaxial longidudinal mais clara central, escapos dourados
e capítulos obcônicos a campanulados de brácteas douradas progressivamente maiores da base para o ápice. 

COMENTÁRIO

A espécie é popularmente conhecida como Capim-dourado e é muito comercializada em artesanatos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Parra, L.R., CFSC 12980, SPF
R.M. Harley, 25932, SPF
L. Riedel, 295, K,  (K000587255), K,  (K000988654), P (P00761871), S (S-R-6021), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus nitens Ruhland

Figura 2: Syngonanthus nitens Ruhland
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Figura 3: Syngonanthus nitens Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Watanabe, M.T.C. (2009) Análise morfométrica e variabilidade morfológica em populações de Syngonanthus nitens (Bong.)
Ruhland (Eriocaulaceae). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Syngonanthus oblongus (Körn.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus oblongus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus oblongus Körn.
homotípico Dupatya oblonga (Körn.) Kuntze
homotípico Syngonanthus oblongus  (Körn.) Ruhland var.  oblongus
heterotípico Syngonanthus oblongus  var.  aequinoctialis Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição
no caule(s) em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma oblanceolada(s)/
oblonga(s)/espatulada(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento pubescente(s)/
com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s)
subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da
sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco
de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da
flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus oblongus difere das demais espécies do gênero que possuem sinflorescências com o eixo desprovido de brácteas
exceto no ápice pela roseta de folhas oblongas a espatuladas, não fenestradas, com capítulos de brácteas involucrais e sépalas de
cor creme e ápice obtuso a arredondado.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 2962, BM, E,  (E00319778), E,  (E00319779), K,  (K000292670), K,  (K000292671), P (P00742555), P
(P00742556), P (P00742557), Typus

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus pauciflorus Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento adaxial/ciliado(s);
tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma; ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
estramínea/castanha; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) desconhecido(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

COMENTÁRIO

Sygonanthus pauciflorus é conhecida apenas pelo material tipo. Silveira (1928) descreveu a espécie em S. carphocephalus, porém
o material numerado como tipo aparentemente tem a corola das flores estaminadas não carnosa e apresenta a data de coleta
diferente do protólogo. Estudos mais aprofundados deste material são necessários para esclarecer a identidade desta espécie. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 725, R, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus pauciflorus Silveira

Figura 2: Syngonanthus pauciflorus Silveira

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus philcoxii Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s)/
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição recurvada(s); forma capilar/linear(es); ápice(s) arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou
central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o
disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/aguda(s)/mucronada(s); cor das bráctea-involucral(ais)
concolor(es)/creme; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola membranácea(s) com pequena(s) porção basal(ais) crassa(s);
indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Philcox, D., 3316, NY, K,  (K000640309), Typus

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp
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Syngonanthus philodicoides (Körn.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus philodicoides, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus philodicoides Körn.
homotípico Dupatya philodicoides (Körn.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/fibrosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s)
ao longo(s) do caule(s); posição ascendente(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo
terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou
na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus philodicoides difere de S. weddellii pelo porte menor e brácteas involucrais creme com uma faixa central
longitudinal mais escura estramíneo-esverdeada (vs. cor homogênea creme); difere de S. anomalus pelo hábito terrestre (vs.
aquático), caule não ramificado, folhas lineares (vs. lanceoladas a oblongas), brácteas involucrais glabras (vs. pilosas) e pétalas das
flores pistiladas glabras (vs. pilosas).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

Weddell, H.A., 2126, P (P00742559), P (P00742558), NY,  (NY00102924), BR, Typus
Weddell, 2080, P (P00742560)

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus plumosus Silveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor desconhecida(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma linear(es)/semi cilíndrica(s); ápice(s) obtuso(s); indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento
pilosa(s)/pubescente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do
eixo da sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo
da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma; ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
desconhecido(s); cor das bráctea-involucral(ais) estramínea; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s);
bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Silveira (1928) no protólogo descreve que a espécie é distinta pelo indumento das folhas, adaxialmente pubescente-farinácea e
abaxialmente pilosa, com tricomas patentes.

COMENTÁRIO

Syngonanhus plumosus é conhecida apenas pelo material tipo, que não foi localizado em visita presencial ao herbário R (2009)
nem foi digitalizado até o presente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 838, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Silveira, A.A. (1928) Floralia Montium, vol. 1. Imprensa Official, Bello Horizonte.
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Syngonanthus pulcher Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus pulcher Körn.
homotípico Dupatya pulchra (Körn.) Kuntze
heterotípico Dupatya spadicea (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus spadiceus Körn.
heterotípico Syngonanthus spadiceus (Körn.) Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em
roseta(s) solitária(s); posição ereta(s)/ascendente(s); forma oblanceolada(s)/oblonga(s)/espatulada(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/
arredondado(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s);
bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/castanha/castanha
escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus pulcher difere das espécies com inflorescências simples pelas rosetas solitárias de folhas glabras, largas, mais largas
no terço superior que no inferior, capítulos pequenos (ca. 6-8 mm larg.) e de brácteas castanho-escuras.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 5265, US,  (US00088392), P (P00742567), NY,  (NY00102948), K,  (K000640217), E,  (E00319781), B (B
10 0250260), B (B 10 0250259), F, B, NY, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
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Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus reclinatus Körn.
homotípico Dupatya reclinata (Körn.) Kuntze
heterotípico Syngonanthus schwackei Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/em roseta(s)
agrupada(s); posição ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); indumento glabro(s);
tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) aéreo; bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es)
estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus reclinatus difere dentre as espécies com sinflorescências de eixo desprovido de brácteas pelas espatas e escapos
com indumento tomentoso albo, de tricomas simples, brácteas involucrais creme, com ápice agudo, um pouco mais longas que o
disco de flores e logo reflexas, além de pétalas das flores pistiladas e estaminadas carnosas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 3488, P (P00761865), P (P00761864), NY,  (NY00538322), NY,  (NY00102950), NY,  (NY00102949), K, 
(K000640200), K,  (K000640199), E,  (E00319784), E,  (E00319783), B (B 10 0250258), NY, G, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland

Figura 3: Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus restingensis Hensold & A.
Oliveira
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s); posição ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s)/fenestrada(s); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento pubescente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/
aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) creme/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura; indumento abaxial da
bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com
tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus restingensis difere das demais espécies do gênero que possuem inflorescências simples pelas rosetas relativamente
robustas, com folhas bem maiores que as espatas, portando hidatódio no ápice, além de escapos decumbentes e capítulos
proliferantes.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gert G. Hatschbach, 47076, MO (MO1430586), NY,  (NY00538303), NY,  (NY00538305), Bahia, Typus
Segadas-Vianna, F.; Dau, L.; Ormond, W.T.; Machline, G.C. & Lorêdo Jr., J., Restinga I 927, R, 108911a,  (R000108911a), R,
108911b,  (R000108911b), R, 108911c,  (R000108911c), Rio de Janeiro, Typus
F. Segadas-Vianna, I-927, R, Typus

BIBLIOGRAFIA

Hensold, N., Oliveira, A.L.R. & Giulietti, A.M. (2012) Syngonanthus restingensis (Eriocaulaceae): A remarkable new species
endemic to Brazilian coastal shrublands. Phytotaxa 40: 1–11.
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Syngonanthus rhizonema Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Syngonanthus lanatus  var.  glabrescens Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao
longo(s) do caule(s); posição ascendente(s)/irregular(es); forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/
abaxial; tipo de indumento glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo
da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou
central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o
disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
creme; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es)
pistilada(s) glabrescente(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 13284, B, B (B 10 0250257), Typus

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
Watanabe, M.T.C.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Tidying up the mess: lectotype selections, synonyms, a new status and a new
species, in Syngonanthus sect. Carphocephalus (Eriocaulaceae). Phytotaxa 226(2): 157–168.
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Syngonanthus saxicola (Koern.) Trovó &
Stützel
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus saxicola Körn.
homotípico Dupatya saxicola (Körn.) Kuntze
homotípico Paepalanthus saxicola  Körn. var.  saxicola

DESCRIÇÃO

Raiz: cor castanha/fibrosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição ascendente(s)/irregular(es); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s);
indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es);
ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus saxicola difere das congenéricas por ser uma espécie aquática, com inflorescências simples, espatas de abertura
truncada e pétalas das flores pistiladas livres.

COMENTÁRIO

A espécie é conhecida apenas pelo material tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Riedel, s.n., B (B 10 0243879), K,  (K000640048), NY,  (NY00102929), P (P00741978), S (S-R-3909), B, Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Trovó, M. & Stützel, T. (2012) On the morphological position of Paepalanthus subgenus Psilandra (Eriocaulaceae). Plant Syst.
Evol. 299: 115–121.
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Syngonanthus setifolius Hensold
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição recurvada(s); forma filiforme(s)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) obtuso(s); indumento glabro(s)/
adaxial/abaxial; tipo de indumento com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais)
ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que
o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/
creme/estramínea/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu sem apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus setifolius é uma espécie diminuta, com folhas em roseta e inflorescências simples, próxima do complexo de S.
gracilis e de S. davidsei. Difere destas espécies pelas folhas filiformes e pétalas das flores estaminadas esponjosas, além do
gineceu sem apêndices nectaríferos. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1586, NY
G.T. Prance, 16213, NY
R. Liesner, 3857, MO, Typus
G.T. Prance, 28861, US, 250664,  (US01934727), RB, 250664,  (RB00538390), NY,  (NY02086771), MO (MO1431896),
MG (MG114844), K,  (K000640307), Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1991) Revisionary Studies in the Eriocaulaceae of Venezuela. Annals of the Missouri Botanical Garden 78: 424–
440. 
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Syngonanthus sickii Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor desconhecida(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) solitária(s); posição
desconhecida(s); forma linear(es); ápice(s) obtuso(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais)
ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s) evidente(s)/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) arredondado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo
da corola desconhecida(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) desconhecido(s); gineceu desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus sickii é descrita no protólogo como uma espécie com folhas em roseta, inflorescência simples, e semelhante ao
gênero Anthemis, o que indica brácteas involucrais ultrapassando o disco de flores. 

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pela coleção tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sick, H., s.n., HB, 4703, Typus

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1959) Notes on new and noteworthy plants XXIV. Phytologia 7: 77–91. 
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Syngonanthus simplex (Miq.) Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus simplex Miq.
homotípico Dupatya eriophylla (Körn.) Kuntze
homotípico Dupatya simplex (Miq.) Kuntze
homotípico Eriocaulon simplex Steud.
heterotípico Eriocaulon hostmannii Steud.
heterotípico Paepalanthus eriophyllus Körn.
heterotípico Paepalanthus filipes Moldenke
heterotípico Paepalanthus hispidus Klotzsch
heterotípico Syngonanthus vareschii Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/fibrosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s);
indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e
ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus simplex é uma espécie do complexo que inclui S. gracilis, S. davidsei e S. densus. A presença de rizoma ramificado
e apêndices no gineceu aproxima esta espécie de S. gracilis mas a variação morfológica e identidade destas espécies precisam ser
revisadas.   

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Egler, 1444, NY
G. Davidse, 17592, NY
G.T. Prance, 4490, NY
F. W. R. Hostmann, 633, U, Typus

1080

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus simplex (Miq.) Ruhland

1081

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F285933869.jpg


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Syngonanthus spongiosus Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Syngonanthus aquaticus  var.  caespitosus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo submerso(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao
longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma filiforme(s)/linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s)/fenestrada(s);
ápice(s) agudo(s)/acuminado(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
emergente(s) do caule(s) aéreo/emergente(s) do caule(s) submerso(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s)
apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em
forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s);
cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/castanha escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s);
bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus spongiosus se diferencia pelas demais espécies aquáticas do gênero pela presença de sinflorescências com o eixo
desprovido de brácteas, estas castanho-escuras, e flores pistiladas e estaminadas com coloração diferente, creme e castanha
respectivamente. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1597, BHCB
G.T. Prance, 13778, K,  (K000640306), MO (MO202478), NY,  (NY00103609), S (S-R-6001), US,  (US00088438),
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

1082

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/6/40/30/6/k000640306.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/10/36/9/ny_00103609.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/us/us/0/8/84/38/us00088438.dzi


Angiospermas Eriocaulaceae Martinov

Figura 1: Syngonanthus spongiosus Hensold

Figura 2: Syngonanthus spongiosus Hensold

Figura 3: Syngonanthus spongiosus Hensold
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Figura 4: Syngonanthus spongiosus Hensold

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1991) Revisionary Studies in the Eriocaulaceae of Venezuela. Annals of the Missouri Botanical Garden 78: 424–
440. 
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Syngonanthus syngonanthoides (Silveira)
Trovó & Stützel
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus syngonanthoides Silveira

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s);
posição ascendente(s); forma linear(es)/plana(s)/fenestrada(s); ápice(s) agudo(s); indumento glabro(s); tipo de indumento
ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição
do escapo axilar(es) em relação as folha(s)/terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/estramínea; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus syngonanthoides se assemelha a S. saxicola pelas pétalas das flores pistiladas livres, diferindo pela espata com
abertura oblíqua (vs. truncada) e pelo hábito terrícola (vs. aquático).  

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Silveira, A., 447, B (B 10 0247646), R, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

Trovó, M. & Stützel, T. (2012) On the morphological position of Paepalanthus subgenus Psilandra (Eriocaulaceae). Plant Syst.
Evol. 299: 115–121.
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Syngonanthus tenuis (Kunth) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus tenuis, Syngonanthus tenuis var. bulbifer.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon tenue Kunth
homotípico Dupatya tenuis (Kunth) Kuntze
homotípico Paepalanthus tenuis (Kunth) Kunth
heterotípico Syngonanthus drouetii  var.  parviceps Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/fibrosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
cespitosa(s)/em roseta(s) solitária(s)/em roseta(s) agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s);
ápice(s) agudo(s)/obtuso(s); indumento glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s);
bráctea(s) involucral(ais) dimórfica(s) evidente(s)/mais longa que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
arredondado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/discolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo
da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus tenuis difere dentre as espécies do gênero que possuem inflorescências simples pelas brácteas involucrais das séries
internas obovais, de cor neve, que ultrapassam longamente a altura do disco de flores.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Bonpland, F.W.H.A. von Humboldt, s.n., P (P00135279), B (B 10 0250249), P (P00135278), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus tenuis (Kunth) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus tenuis (Kunth) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Kunth, C.S. (1815) Restiaceae. In: H.B.K. (eds.) Nova Genera et Species Plantarum, vol. 1. pp. 251–254. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus tenuis var. bulbifer (Huber)
Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus bulbifer Huber
homotípico Syngonanthus bulbifer (Huber) Ruhland
heterotípico Syngonanthus drouetii L.B.Sm.
heterotípico Syngonanthus elegantulus  var.  glabrifolius Moldenke
heterotípico Syngonanthus vaupesanus Moldenke

DESCRIÇÃO

Folhas 1,2-5,0 cm compr., 0,2-1,0 mm larg. Espatas 0,8-2,0(-3,0) cm compr. Escapos 4-14 cm compr., (4-) 8-60 por roseta.
Bracteas involucrais alvas, oblanceoladas. Flores 1,4-1,8 mm compr.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1594, SPF
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Syngonanthus trichophyllus Moldenke
Tem como sinônimo
heterotípico Paepalanthus saxicola  var.  conicus Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s). Folha: disposição no caule(s) cespitosa(s)/espiralada(s)
ao longo(s) do caule(s); posição ascendente(s)/irregular(es); forma filiforme(s)/plana(s); ápice(s) arredondado(s); indumento
glabro(s); tipo de indumento ausente(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) ausente(s); posição do escapo axilar(es) em relação as folha(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou
gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/
aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/banda central(ais) longitudinal(ais) mais escura;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabro(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) bissexual; flor(es)
estaminada(s) com tubo da corola ausente(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) ausente(s); gineceu com
apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus trichophyllus é uma planta anfíbia, de inflorescêncas simples, diferindo das congenéricas pelos capítulos cônicos e
flores bissexuadas com apenas um estame. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 1589, SPF
G.T. Prance, 28976, UB (UB0013443), MG (MG114932), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus trichophyllus Moldenke

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
Moldenke, H.N. (1958) Notes on new and noteworthy plants XXII. Phytologia 6: 322–332. 
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Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus umbellatus, Syngonanthus umbellatus var. liebmannianus,
Syngonanthus umbellatus var. umbellatus.

Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon umbellatum Lam.
homotípico Dupatya umbellata (Lam.) Kuntze
homotípico Paepalanthus umbellatus (Lam.) Kunth
heterotípico Syngonanthus humboldtii  var.  simplex Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s);
indumento adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com
pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo
da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) aguda(s)/acuminado(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento
abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s)
floral(ais) ausente(s)/presente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente
membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus umbellatus difere de S. oblongus pelas folhas lanceoladas a lineares (vs. oblongas a espatuladas) e brácteas
involucrais de ápice agudo a acuminado (vs. arredondado); difere de S. decorus pelas brácteas involucrais estramíneas a creme, de
ápice agudo a acuminado (vs. arredondado), pilosas (vs. glabras). 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Brácteas involucrais apenas com tricomas simpes, creme. ......................... Syngonanthus umbellatus var. umbellatus
1. Brácteas involucrais com tricomas capitados e simples, castanhas a estramíneas. ......  Syngonanthus umbellatus var.
liebmannianus
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MATERIAL TESTEMUNHO

L. Echternacht, 2097, P (P00847889), SPF
Aublet, s.n., P (P00662821), Typus
[Hostmann], 592, P (P01684393)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland
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Figura 3: Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland

Figura 4: Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland

Figura 5: Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Lamark, M. le C. de (1789) Encyclopédie Méthodique. Botanique. Panckoucke & Plomteux, Paris.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland
var. umbellatus

DESCRIÇÃO

Syngonanthus umbellatus var. umbellatus é mais delicada que S. umbellatus var. liebmannianus, com sinflorescências de umbellas
com mais escapos (2--60 vs. 1--6), além de brácteas involucrais creme (vs. estramínea) e portando apenas tricomas filamentosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Campo Limpo, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hill, S.R., 12773, MO
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Syngonanthus umbellatus var.
liebmannianus (Körn.) Ruhland
Tem como sinônimo
heterotípico Dupatya liebmanniana (Körn.) Kuntze
heterotípico Paepalanthus liebmannianus Körn.

DESCRIÇÃO

Syngonanthus umbellatus var. liebmannianus é mais robusta que S. umbellatus var. umbellatus, com sinflorescências de umbellas
com menos escapos (1--6 vs. 2--60), além de brácteas involucrais estramíneas (vs. creme) e portando tricomas capitados e
filamentosos.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Riedel, 2349, P (P00761911), NY,  (NY00102894), K,  (K000640195), F, BHCB, Typus
J.A. Lombardi, 1868, BHCB, F
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Syngonanthus verticillatus (Bong.)
Ruhland
Tem como sinônimo
basiônimo Eriocaulon verticillatum Bong.
homotípico Dupatya verticillata (Bong.) Kuntze
homotípico Paepalanthus verticillatus (Bong.) Kunth

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s)
agrupada(s); posição incurvada(s)/ereta(s)/ascendente(s); forma linear(es); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial;
tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s). Inflorescência: eixo
da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s)
apical(ais)/em verticilo(s) ao longo(s) do eixo; posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s)
involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das
bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/banda central(ais) longitudinal(ais) mais
escura; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) glabrescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s).
Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s)
da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus verticillatus difere das congenéricas pelo eixo da sinflorescência com 2 a 7 verticilos de brácteas, estas com ca. 1.0
a 5.0 cm de comprimento, escapos pubescentes e brácteas involucrais pilosas adaxialmente.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.R. Pirani, CFSC 12890, SPF
L. Riedel, 1033, S (S-R-6035), P (P00761893), NY,  (NY00102671), B (B 10 0250243), Typus

BIBLIOGRAFIA

Bongard, M. (1831) Essai monographique sur les espe#ces d’E#riocaulon du Bre#sil. Me#moires de l´Académie Impériale des
Sciences de St-Pe#tersbourg, Sixième Se#rie, Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles: 601–655. 
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Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Parra, L.R. (1998) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae). Boletim de Botânica da
Universidade de São Paulo 17: 219–254. 
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus vittatus M.T.C.Watan. &
Echtern.
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo rizoma(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em roseta(s) agrupada(s);
posição recurvada(s); forma lanceolada(s)/linear(es)/semi cilíndrica(s)/plana(s); ápice(s) agudo(s); indumento adaxial/abaxial;
tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s)
emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) diminuta(s)/em verticilo(s) apical(ais); posição
do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais longa
que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/castanha/
castanha escura/avermelhada/banda central(ais) longitudinal(ais) mais clara; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es)
estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) glabro(s);
gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Watanabe & W. Watanabe, 377, RB,  (RB01045744), RB, MBM (MBM409934), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus vittatus M.T.C.Watan. & Echtern.

Figura 2: Syngonanthus vittatus M.T.C.Watan. & Echtern.

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C.; Echternacht, L.; Hensold, N.; Sano, P.T. 2015. Two new and endangered species of Syngonanthus
(Eriocaulaceae) from Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brazil. Phytotaxa 212: 271-282.
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Syngonanthus weddellii Moldenke
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus weddellii, .

Tem como sinônimo
homotípico Syngonanthus weddellii  Moldenke var.  weddellii

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo longo(s)/ramificado(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/linear(es); ápice(s) agudo(s);
indumento adaxial/abaxial; tipo de indumento pilosa(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s)
capitado(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) ausente(s); bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) ausente(s); posição
do escapo terminal(ais) ou central(ais) no caule(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta
que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-
involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea/dourada; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) com tricoma(s)
simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s)
com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s)
nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva ereta, com folhas congestas patentes sob o caule aéreo.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. A. Weddell, 2725, BR, Typus

BIBLIOGRAFIA

Watanabe, M.T.C. 2015. Systematics of Syngonanthus (Eriocaulaceae). Ph.D. Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 182
pp.
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Syngonanthus widgrenianus (Körn.)
Ruhland
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syngonanthus widgrenianus, .

Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus widgrenianus Körn.
homotípico Dupatya widgreniana (Körn.) Kuntze
heterotípico Syngonanthus sinuosus Silveira
heterotípico Syngonanthus widgrenianus  var.  puberulifolius Ruhland

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/submerso(s)/ramificado(s). Folha: disposição no caule(s)
cespitosa(s)/espiralada(s) ao longo(s) do caule(s); posição ascendente(s); forma filiforme(s)/linear(es)/plana(s); ápice(s) agudo(s)/
obtuso(s); indumento glabro(s)/adaxial/abaxial; tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pubescente(s). Inflorescência:
eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) aéreo; bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) em verticilo(s) apical(ais);
posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/
mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) arredondado(s)/obtusa(s)/
aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) discolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-involucral(ais)
glabro(s)/glabrescente(s)/pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) unissexual(ais);
flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da flor(es) pistilada(s)
piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus widgrenianus difere pelas sinflorescências de eixo muito reduzido e escapos solitários, além de brácteas involucrais
discolores, as externas estramíneas e as internas creme. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hoehne, W., s.n., SPF
Widgren, J.F., 822, SPF
Gardner, George, 2957, E,  (E00319768), E,  (E00319769), E,  (E00319770), K,  (K000292655), K,  (K000292656),
Typus
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IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland

Figura 2: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland

Figura 3: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland
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Figura 4: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland

Figura 5: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland

Figura 6: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland
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Figura 7: Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Koernicke, F. (1863) Eriocaulaceae, in: Martius, K.F.P., Eichler, A.W. (Eds.), Flora Brasiliensis, Vol. 3(1). Tipografia Regia,
Munique, Germany, pp. 271–508.
Ruhland, W. (1903) Eriocaulaceae. In: Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus IV. 30. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leiden, p. 426. 
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Syngonanthus williamsii (Moldenke)
Hensold
Tem como sinônimo
basiônimo Paepalanthus williamsii Moldenke

DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/esponjosa(s). Caule: tipo subterrâneo(s) curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) em
roseta(s) solitária(s); posição recurvada(s)/ascendente(s); forma lanceolada(s)/oblonga(s)/plana(s); ápice(s) bífido(s); indumento
glabro(s)/adaxial/abaxial/ciliado(s); tipo de indumento ausente(s)/glabrescente(s)/pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e
ou malpiguiáceo(s). Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) subterrâneo(s); bráctea(s) do eixo da
sinflorescência(s) foliácea(s) desenvolvida(s)/em verticilo(s) apical(ais)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da
sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco
de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais) obtusa(s)/aguda(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/estramínea;
indumento abaxial da bráctea-involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples; bráctea(s) floral(ais) presente(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola totalmente membranácea(s); indumento da pétala(s) da
flor(es) pistilada(s) piloso(s); gineceu com apêndice(s) nectarífero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus williamsii pode ser facilmente diferenciada das congenéricas pelo hábito relativamente robusto, folhas de ápice
bífido, além do eixo da sinflorescência coberto por brácteas foliáceas espiraladas.

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 274, INPA
C.A. Cid Ferreira, 466, MO (MO1430594)
G.T. Prance, 28864, MO (MO1430593), IAN (IAN091591), Amazonas
G.T. Prance, 28864, HUEFS (HUEFS176126), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
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Hensold, N. (1991) Revisionary Studies in the Eriocaulaceae of Venezuela. Annals of the Missouri Botanical Garden 78: 424–
440. 
Hensold, N. (1999) Eriocaulaceae. In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievych, & B. K. Holst (eds.) Flora of the Venezuela
Guayana - Vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, pp. 1–57. 
Moldenke, H.N. (1947) Notes on new and noteworthy plants III. Phytologia 2: 363–372.  
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Syngonanthus xinguensis Moldenke
DESCRIÇÃO

Raiz: cor creme/castanha/fibrosa(s). Caule: tipo aéreo curto(s)/não ramificado(s). Folha: disposição no caule(s) espiralada(s) ao
longo(s) do caule(s); posição patente(s)/ascendente(s); forma linear(es)/plana(s); ápice(s) obtuso(s)/arredondado(s); indumento
adaxial/abaxial; tipo de indumento pubescente(s)/com pelo(s) filamentoso(s) e ou malpiguiáceo(s)/com pelo(s) capitado(s).
Inflorescência: eixo da sinflorescência(s) emergente(s) do caule(s) aéreo; bráctea(s) do eixo da sinflorescência(s) foliácea(s)
desenvolvida(s)/espiralada(s); posição do escapo emergente(s) do eixo da sinflorescência(s); bráctea(s) involucral(ais) uniforme
ou gradual(ais) em forma/mais curta que ou na(s) mesma alt. que o disco de flor(es); ápice(s) das bráctea-involucral(ais)
arredondado(s)/obtusa(s); cor das bráctea-involucral(ais) concolor(es)/creme/estramínea; indumento abaxial da bráctea-
involucral(ais) pubescente(s)/com tricoma(s) simples/com tricoma(s) capitado(s); bráctea(s) floral(ais) desconhecida(s). Flor:
flor(es) unissexual(ais); flor(es) estaminada(s) com tubo da corola crassa(s) com curto(s) lobo(s) membranáceo(s); indumento
da pétala(s) da flor(es) pistilada(s) desconhecido(s); gineceu desconhecido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Syngonanthus xinguensis é uma espécie que se diferencia das demais do gênero pelo caule alongado com sinflorescências de eixo
curto, oculto pelas folhas, e capítulos maduros globosos, com pétalas das flores estaminadas crassas, além de tricomas capitados
por toda a folha e inflorescência. 

COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo material tipo. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Arlé, R., 1, LL, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syngonanthus xinguensis Moldenke

BIBLIOGRAFIA

Echternacht, L. (2012) Sistemática de Comanthera e de Syngonanthus (Eriocaulaceae). Tese de Doutorado, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Moldenke, H.N. (1964) Notes on new and noteworthy plants XLI. Phytologia 10: 489–490. 
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Tonina Aubl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Tonina, Tonina fluviatilis.

COMO CITAR

Andrino, C.O. 2020. Tonina in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7678.

Tem como sinônimo
heterotípico Hyphydra Schreb.

DESCRIÇÃO

Ervas monocárpicas aquáticas ou terrestres. Caule aéreo alongado, até 45 cm de comprimento, geralmente ramificado, ereto,
decumbente ou reptante. Folhas verdes, lineares, lanceoladas a ovadas, membranáceas, margens planas, espiraladas ao longo
do caule, entrenós de 0,1 cm a 0,6 cm, glabrescentes a glabras em ambas as faces, ciliadas na margem e na base, ápice agudo,
obtuso a arredondado, base amplexicaule. Espatas membranáceas, glabras ou pilosas, abertas, ápice agudo. Escapos livres,
solitários, axilares às folhas, um escapo por axila foliar. Capítulos castanhos, creme, amarelados ou alvos; brácteas involucrais
castanho-claras, largo-elípticas a lanceoladas, ápice acuminado a agudo, geralmente ciliadas, glabras a glabrescentes; brácteas
florais hialinas, lineares a lanceoladas, ápice acuminado ou agudo, ciliadas, face adaxial pubérula a pilosa, face abaxial glabra
a glabrescente. Flores estaminadas pediceladas, sépalas hialinas, ovais a obovais, glabras, ápice agudo; tubo da corola creme
hialino; anteras dorsifixas, pistilódios 3, papilhosos. Flores pistiladas subsésseis; sépalas hialinas, a dorsal carenada, as latero-
ventrais côncavas, ápice agudo a acuminado, ciliada, glabrescente; pétalas livres, reduzidas a lobos com longos tricomas, creme
hialinas, ápice agudo a acuminado, ciliadas, densamente pilosas a pubescentes; ramos estigmáticos bífidos, inseridos no estilete na
mesma altura que os ramos nectaríferos.

COMENTÁRIO

Gênero monoespecífico amplamente distribuído na região Neotropical. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Várzea, Palmeiral, Savana Amazônica, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
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Tonina fluviatilis Aubl.
Tem como sinônimo
heterotípico Eriocaulon amplexicaule Rottb.
heterotípico Eriocaulon sphagnoides Poepp. ex Körn.
heterotípico Hyphydra amplexicaulis (Rottb.) Vahl

DESCRIÇÃO

Ervas monocárpicas. Caule aéreo alongado, até 45 cm de comprimento, geralmente ramificado, ereto, decumbente ou reptante.
Folhas verdes, lineares, lanceoladas a ovadas, membranáceas, margens planas, espiraladas ao longo do caule, entrenós de 0,1
cm a 0,6 cm, glabrescentes a glabras em ambas as faces, ciliadas na margem e na base, ápice agudo, obtuso a arredondado, base
amplexicaule. Espatas membranáceas, glabras ou pilosas, abertas, ápice agudo. Escapos livres, solitários, axilares às folhas,
um escapo por axila foliar. Capítulos castanhos, creme, amarelados ou alvos; brácteas involucrais castanho-claras, largo-
elípticas a lanceoladas, ápice acuminado a agudo, geralmente ciliadas, glabras a glabrescentes; brácteas florais hialinas, lineares
a lanceoladas, ápice acuminado ou agudo, ciliadas, face adaxial pubérula a pilosa, face abaxial glabra a glabrescente. Flores
estaminadas pediceladas, sépalas hialinas, ovais a obovais, glabras, ápice agudo; tubo da corola creme hialino; anteras dorsifixas,
pistilódios 3, papilhosos. Flores pistiladas subsésseis; sépalas hialinas, a dorsal carenada, as latero-ventrais côncavas, ápice
agudo a acuminado, ciliada, glabrescente; pétalas livres, reduzidas a lobos com longos tricomas, creme hialinas, ápice agudo a
acuminado, ciliadas, densamente pilosas a pubescentes; ramos estigmáticos bífidos, inseridos no estilete na mesma altura que os
ramos nectaríferos.

COMENTÁRIO

Tonina fluviatilis é a única espécie do gênero e pode ser facilmente distinguida das demais espécies de Eriocaulaceae pelas flores
pistiladas com pétalas reduzidas a lobos com longos tricoma. Além disso, a espécie possui um caule alongado, ereto quando
jovem, decumbente ou reptante com o desenvolvimento do indivíduo, que porta espatas abertas e escapos solitários axilares às
folhas. A espécie possui ampla distribuição, ocorrendo em áreas alagadas litorâneas das Américas do Sul e Central. A espécie é
também bastante utilizada no comércio de aquários como ornamentação, sendo cultivada para esse fim em muitas regiões ao redor
do mundo.  

Forma de Vida
Erva

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta de Várzea, Palmeiral, Savana Amazônica, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Giulietti, 166, HUEFS (HUEFS056195), Mato Grosso
V.F. Kinupp, 3726, RB, 573167,  (RB00778818), Roraima
Rosa, NA, 2781, MBM (MBM099451), Maranhão
A. M. Assis, 1053, MBML (MBML039743), Espírito Santo
Cavalcante, P.B., 1121, MG (MG030266), Pará
J.L. Zarucchi, 2972, RB, 358572,  (RB00601070), Amazonas
J.L. Costa-Lima, 2145, RB, 358572,  (RB01381177), Rio Grande do Norte
L.E.F. Silva, 54, RB, 358572,  (RB01407411), Espírito Santo
R.M. Harley, 11219, UB, 358572 (UB0014031), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Tonina fluviatilis Aubl.

Figura 2: Tonina fluviatilis Aubl.
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/77/88/18/00778818.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/60/10/70/00601070.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/38/11/77/01381177.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/40/74/11/01407411.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572864.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572866.jpg
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Figura 3: Tonina fluviatilis Aubl.

Figura 4: Tonina fluviatilis Aubl.

Figura 5: Tonina fluviatilis Aubl.
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https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572867.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572868.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F299572872.jpg

