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Resumo 

 

Eriocaulaceae é uma família da ordem Poales com ca. de 1200 espécies descritas, sendo 

grande parte nativa das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, há ca. 630 espécies e oito 

gêneros, muitos com distribuição restrita aos Campos Rupestres brasileiros. Paepalanthus 

Mart. é o gênero com maior riqueza de espécies, com ca. 350 espécies descritas na flora 

brasileira, várias conhecidas apenas pelo material-tipo. Além disso, é considerado aquele com 

maior e mais complexa variabilidade morfológica, tendo, por isso, inúmeras categorias 

taxonômicas infragenéricas. Uma dessas categorias é Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. 

ex Körn., grupo caracterizado pelos seus escapos fusionados que reúnem vários capítulos 

florais, livres ou sésseis, sendo representado por 33 espécies no Brasil. Muitos estudos foram 

realizados com o grupo por mais de 150 anos. Mesmo assim, algumas lacunas taxonômicas e 

nomenclaturais ainda permanecem, como a inexistência de tipificação para um grande número 

de táxons. Considerando o panorama aqui exposto, efetuamos o tratamento taxonômico e 

nomenclatural para P. subg. Platycaulon, designando lectótipos, quando necessário. Além 

disso, atualizamos a flora brasileira do subgênero quanto à riqueza, distribuição, conservação 

e variação morfológica das espécies. No total, realizamos 14 lectotipificações e esclarecemos 

incongruências de local de coleta informadas pelos primeiros autores no protólogo dos nomes. 

Quanto à flora brasileira, apresentamos registros novos que ampliaram a distribuição de P. 

subg. Platycaulon. Ademais, discutimos a variação morfológica intraespecífica e as ameaças à 

conservação de cada táxon. Descrições, mapas de distribuição, ilustrações e uma chave de 

identificação são aqui apresentados.  

 

Palavras-chave: Sempre-vivas, Campos Rupestres, Campos de Altitude, Campos Gerais, 

Conservação 
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Abstract 

 

Eriocaulaceae is a family of the order Poales with c. 1200 described species, whose most is 

native to tropical and subtropical regions. In Brazil, there are ca. 360 species in eight genera, 

most restricted distribution to the Brazilian Campo Rupestre. Paepalanthus Mart. is the 

richest genus, with ca. 350 described species in the Brazilian flora, many of those known only 

from type collections. Moreover, it is considered the genus with the widest and most complex 

morphological variability, therefore bearing many infrageneric categories. One of those is 

Paepalanthus subg. Platycaulon Mart. ex Körn., which is characterized by its fused scapes 

bearing many sessile or free capitula, being represented by 33 species in Brazil. Many studies 

were realized with the group for over 150 years. Even though, some nomenclatural and 

taxonomic gaps still remain, as the inexistence of type materials for several taxa. Considering 

the exposed panorama, we realized the taxonomic and nomenclatural treatments of P. subg. 

Platycaulon, designating lectotypes when necessary. Furthermore, we also updated data on 

the richness, distribution, conservation and morphologic variation of the Brazilian species. As 

a whole, we realized 14 lectotypifications and clarified incongruences of collection sites 

informed on the protologue by the earliest authors. Regarding the Brazilian flora, we present 

novel records that have widened the known distribution of P. subg. Platycaulon. Additionally, 

we discussed the intraspecific morphologic variation and the threats to the conservation of 

each taxon. Descriptions, distribution maps, illustrations and an identification key were 

provided.  

 

Keyword: Pipeworts, Campo Rupestre, Altitude Grassland, Campos Gerais, Conservation 
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Preâmbulo 

 

Esta dissertação foca as espécies brasileiras de Paepalanthus subg. Platycaulon 

(Eriocaulaceae), um táxon neotropical cuja maior diversidade encontra-se nos Campos 

Rupestres e Campos de Altitude do Brasil. A inspiração para a realização este trabalho vem 

da minha graduação, onde iniciei os estudos em Eriocaulaceae. Neste tempo, participei da 

descrição de duas novas espécies do subgênero, descobertas quase 20 anos após a última 

revisão taxonômica. Além disso, em face do Projeto Flora do Brasil 2020, pretendo fornecer 

uma atualização na lista da flora brasileira de P. subg. Platycaulon, reavaliando 

principalmente a distribuição geográfica e o estado de conservação, temas sobre os quais 

temos menos informações. 

 No Capítulo 1, apresentamos um levantamento histórico sobre P. subg. Platycaulon, 

desde do primeiro trabalho em Eriocaulaceae até a última revisão realizada nesse subgênero. 

Buscamos entender a classificação taxonômica complexa de Paepalanthus e discutir a autoria 

de P. subg. Platycaulon. Nesse capítulo, realizamos lectotipificações, quando necessário, e 

indicamos o material-tipo de algumas espécies, designados em trabalhos anteriores. Além 

disso, relatamos algumas incongruências encontradas entre protólogo e herbário.  

No Capítulo 2, apresentamos uma atualização da Flora brasileira de P. subg. 

Platycaulon, onde são apresentados descrições, chave de identificação, ilustrações, status de 

conservação, comentários taxonômicos e geográficos para cada táxon.  
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Introdução geral 

 

Eriocaulaceae compreende cerca de 1200 espécies agrupadas em 10 gêneros (Giulietti et 

al. 2012). A família é facilmente reconhecida por suas folhas em roseta e inflorescências 

capituliformes. Ocorre principalmente em regiões tropicais e subtropicais, especialmente na 

vegetação de Campos Rupestres do Brasil, onde se verifica o centro de diversidade das 

espécies. Os Escudos das Guianas (Giulietti & Hensold 1990) e os Páramos Andinos (Peña 

2016) também são lugares notáveis para a alta diversidade encontrada na América do Sul. 

Historicamente, a família foi dividida em duas subfamílias: Paepalanthoideae e 

Eriocauloideae (Körnicke 1863; Ruhland 1903). Eriocauloideae abrange plantas com flores 

diplostêmones, providas de glândulas na superfície adaxial de ambas as flores pistiladas e 

estaminadas e abrange os gêneros Eriocaulon L. e Mesanthemum Körn. Em 

Paepalanthoideae, foram alocadas plantas com flores isostêmones, cujas pétalas na flor 

pistilada e estaminada são desprovidas de glândulas. A este grupo pertencem Tonina Aubl., 

Leiothrix Ruhland, Lachnocaulon Kunth, Rondonanthus Herzog, Syngonanthus Ruhland, 

Comanthera L.B.Sm., Actinocephalus (Körn.) Sano e Paepalanthus Kunth.   

Entre esses gêneros, Paepalanthus possui a maior variação morfológica da família 

(Trovó & Sano 2010), principalmente em relação aos padrões de hábito e ramificação floral 

(Giulietti & Hensold 1990). O gênero caracteriza-se pela flor pistilada com pétalas livres e 

ramos estigmáticos e pistilódios nectaríferos inseridos na mesma posição de estilete (Trovó & 

Sano 2010). Suas ca. 400 espécies (Trovó & Stützel 2013) podem ser encontradas nos mais 

diversos habitats, desde solos arenosos secos até ambientes desprovidos de solo, crescendo 

diretamente sobre rochas (Scatena et al. 1998). Somente no Brasil são encontradas 346 

espécies, das quais 331 são endêmicas (Flora do Brasil 2020 em construção). 

De acordo com Andrino (2013), um dos principais problemas encontrados em 

Paepalanthus é a lacuna de conhecimento sobre morfologia, riqueza e distribuição geográfica 

de grande parte das espécies. Além disso, a redução ou extinção de populações dificultam 

novas investigações. Assim, táxons conhecidos apenas por herbário ou material-tipo são 

frequentes na família. Outro fator que torna complexo os estudos em Paepalanthus é a sua 

elevada variação morfológica. 
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Segundo Trovó & Sano (2010), essa variação morfológica resultou na criação de muitas 

categorias infragenéricas em Paepalanthus (Körnicke 1863; Ruhland 1903). Uma delas é P. 

subg. Platycaulon Mart. ex Körn., distinguido dos demais Paepalanthus pelos escapos 

fusionados com muitos capítulos sésseis ou livres no ápice (Giulietti & Hensold 1990; 

Giulietti et al. 2012). Devido à morfologia do escapo, o grupo foi dividido em duas seções 

(Ruhland 1903): P. sect. Conferti Ruhland abriga plantas com escapos totalmente fusionados, 

agrupando no ápice capítulos sésseis. Por outro lado, plantas com escapos parcialmente 

fusionados, agrupando capítulos livres no ápice, foram alocadas em P. sect. Divisi Ruhland 

(Ruhland 1903, Giulietti & Hensold 1990, Tissot-Squalli 1997a). 

A morfologia dos escapos torna muito fácil a distinção de P. subg. Platycaulon do 

restante de Paepalanthus. No entanto, a diferenciação em nível de espécie é relativamente 

complexa. Essa dificuldade é resultado da falta de características florais informativas e da 

grande variabilidade intraespecífica de muitos caracteres vegetativos (Tissot-Squalli 1997a). 

Outras complicações decorrem da complexa história taxonômica delineada no grupo. 

A história taxonômica de P. subg. Platycaulon começou com Martius (1834; 1835), 

cuja hierarquia, em Paepalanthus, permaneceu ambígua. Quando o autor criou o nome 

“Platycaulon”, associou a ele três táxons. Posteriormente, os trabalhos seguintes ampliaram a 

lista de espécies no subgênero (Kunth 1841; Körnicke 1863; Ruhland 1903; Silveira 1908, 

1928; Tissot-Squalli 1997a); mudaram sua classificação (Ruhland 1903); e divulgaram muitos 

nomes, atualmente sinonimizados (Tissot-Squalli 1997a; b) ou conhecidos apenas pelo 

material-tipo. 

 De acordo com Tissot-Squalli (1997a), o subgênero é encontrado nas Américas Central 

e do Sul, com distribuição interrompida numa área que abrange desde a região do Chaco 

(Bolívia, Argentina, Paraguai e Brasil) até a Bacia Amazônica (Brasil). O táxon apresenta 49 

espécies descritas até o momento, das quais 33 ocorrem exclusivamente no Brasil. A última 

revisão taxonômica data de mais de 20 anos atrás (Tissot-Squalli 1997a). Apesar do 

tratamento completo fornecido neste trabalho, o conhecimento sobre riqueza e ocorrência de 

espécies foi ampliado, sendo necessária uma nova revisão. 

Novos registros, novos táxons (Tissot-Squalli & Sauthier 2017; 2018) e incongruências 

entre materiais históricos alteraram a distribuição geográfica de P. subg. Platycaulon em 

relação ao que era conhecido há 20 anos. Diante deste cenário e da proposta da Flora do 
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Brasil 2020, realizamos nesta dissertação uma atualização da Flora brasileira de P. subg. 

Platycaulon e uma recapitulação de sua história taxonômica. 

Objetivos 

1. Analisar a história taxonômica e nomenclatural de P. subg. Platycaulon (Capítulo 1); 

2. Atualizar a flora brasileira de P. subg. Platycaulon (Capítulo 2), providenciando 

informações acerca de distribuição e status de conservação de suas espécies. 
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Considerações finais 

 

No primeiro capítulo, investigamos os materiais históricos pertencentes a Paepalanthus 

subg. Platycaulon, os protólogos de todas as espécies brasileiras, e as questões 

nomenclaturais ligadas a tais espécies. Constatamos, ainda, que, apesar de a proposta do 

subgênero advir de Martius (1834; 1835) e ser validada por Körnicke (1863), é frequente a 

atribuição errônea da autoria de Paepalanthus subg. Platycaulon a Ruhland (1903). Outro 

ponto importante deste capítulo foi a indicação e/ou designação de material-tipo das espécies 

do grupo nas quais a tipificação ainda não se encontrava resolvida. 

Outra questão relevante é a discussão acerca das áreas de ocorrência dos táxons do 

subgênero, uma vez que as etiquetas de herbário e os protólogos, algumas vezes, continham 

informações contraditórias. Sempre que possível, buscamos melhorar a precisão dessas 

informações e discutir questões acerca das localidades-tipo. A partir das questões levantadas 

durante a realização do primeiro capítulo, foi possível a construção do segundo.  

Conhecer a flora de uma dada área é o primeiro passo para sua conservação. Localizar 

as populações e identificar as principais ameaças à sua conservação é primordial para o 

estabelecimento de políticas públicas na área ambiental. Atualmente, a flora brasileira de P. 

subg. Platycaulon é composta por 33 espécies, muitas delas restritas a determinadas serras, 

enquanto outras são encontradas apenas em Unidades de Conservação. A maior parte está 

classificada em alguma categoria de ameaça, tendo como um dos critérios a redução das áreas 

de extensão e/ou ocupação.  

A riqueza de espécies de P. subg. Platycaulon na flora brasileira é relativamente alta. 

Porém esse número ainda é passível de mudanças, como mostrado no segundo capítulo. 

Variedades sendo testadas sob filogeografia; revisão de tipos morfológicos; e espécies 

conhecidas apenas pelo material-tipo são alguns dos exemplos que podem vir futuramente a 

alterar esses números. Aqui, reunimos informações que inspiraram o início de alguns 

trabalhos, e que podem vir a auxiliar na execução de outros.  

Em relação ao Projeto Flora do Brasil 2020, a maior contribuição aqui apresentada são 

os novos dados de distribuição para algumas espécies. Nosso trabalho revelou a ocorrência do 

subgênero em mais um Estado e região do Brasil (respectivamente, Goiás e Centro-Oeste). 

Caracteres morfológicos informativos à diferenciação das espécies foram encontrados e 

empregados na chave de identificação. Acrescentamos, ainda, comentários acerca da 

plasticidade de alguns caracteres, o que pode vir a ser útil na determinação dos táxons.  
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A partir das informações aqui apresentadas, esperamos tornar possível o 

reconhecimento de P. subg. Platycaulon não apenas a especialistas na família como também a 

todos os interessados em conhecer a biodiversidade brasileira.  

Por fim, apesar dos avanços, ainda há várias questões a serem resolvidas, como, por 

exemplo, a filogeografia de espécies com ampla distribuição; o estudo dos táxons 

infraespecíficos, e a relação das espécies brasileiras de P. subg. Platycaulon com as demais 

espécies do grupo, em particular aquelas de ocorrência andina. 

 


