
Resumo
No Brasil, Eriocaulaceae compreende cerca de 600 espécies distribuídas em oito gêneros. O principal centro 
de diversidade da família é a Cadeia do Espinhaço, onde concentram-se a maioria dos estudos taxonômicos. 
Entretanto, as áreas de restingas também possuem uma diversidade considerável de espécies de Eriocaulaceae. 
Este trabalho traz o tratamento florístico das Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. 
Foi registrada a ocorrência de 12 espécies, distribuídas em seis gêneros, sendo uma de Actinocephalus, duas 
de Comanthera, três de Leiothrix, três de Paepalanthus, duas de Syngonanthus e uma de Tonina. A maioria 
das espécies foi encontrada em locais arenosos, secos e com pouca vegetação ao redor. Somente uma espécie 
foi encontrada em local úmido e com muita vegetação. São apresentadas ilustrações, descrições, chave de 
identificação, além de comentários sobre distribuição geográfica e variação morfológica das espécies.
Palavras-chave: flora, Leiothrix, Paepalanthus, Syngonanthus, taxonomia.

Abstract
In Brazil, Eriocaulaceae comprises about 600 species distributed in eight genera. The main diversity center 
is the Espinhaço Range, where most of the taxonomic efforts are concentrated. However, sand dunes also 
have significant species diversity. This paper presents the floristic treatment of the Eriocaulaceae from the 
sand dunes of Rio de Janeiro state. A total of 12 species distributed in six genera were recorded; one of 
Actinocephalus, two of Comanthera, three of Leiothrix, three of Paepalanthus, two of Syngonanthus and 
one of Tonina. Most species were found in sandy, dry sites with few plants, and only one species was found 
in moist sites with lots of greenery. Illustrations, descriptions, an identification key, as well as comments on 
geographic distribution and morphological variation are provided.
Key words: flora, Leiothrix, Paepalanthus, Syngonanthus, taxonomy.

A família Eriocaulaceae nas restingas do estado do Rio de Janeiro, Brasil
The family Eriocaulaceae in the restingas of Rio de Janeiro state, Brazil 

Lucas Espindola Florêncio da Silva1,2 & Marcelo Trovó1,2 

Rodriguésia 65(4): 871-883. 2014

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201465405

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Inst. Biologia, Depto. Botânica, CCS, Bloco A1, Cidade Universitária, 21941-590, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.
2 Autores para correspondência: lucasespindola.ufrj@gmail.com, martrovo@gmail.com

Introdução
Eriocaulaceae  é  uma  família  predominantemente 

neotropical, composta por aproximadamente 1.200 
espécies distribuídas em 10 gêneros. Encontra-se 
atualmente dividida em 2 subfamílias: Eriocauloideae 
incluindo os gêneros Eriocaulon L. e Mesanthemum 
Koern. e Paepalanthoideae incluindo Actinocephalus 
(Koern.) Sano, Comanthera L.B.Sm., Lachnocaulon 
Koern., Leiothrix Ruhland, Paepalanthus Mart., 
Syngonanthus Ruhland e Tonina Aubl. (Ruhland 
1903; Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998). É 
caracterizada morfologicamente pelo hábito em roseta, 
de onde partem escapos portando inflorescências do 

tipo capítulo, a característica mais marcante da família 
(Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998).

A Cadeia do Espinhaço é o principal centro de 
diversidade de Eriocaulaceae no Brasil, e também 
onde se concentram a maioria dos tratamentos 
florísticos para a família. No Pico das Almas (BA) 
foram registradas 27 espécies reunidas em quatro 
gêneros (Giulietti & Parra 1995), em Mucugê (BA) 
ocorrem 32 espécies em quatro gêneros (Harley & 
Simmons 1986), no Morro do Pai Inácio e Serra da 
Chapadinha (BA) ocorrem 18 espécies em cinco 
gêneros (Miranda & Giulietti 2001), em Catolés 
(BA) ocorrem 55 espécies em seis gêneros 
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(Giulietti et al. 2003), na Serra do Cipó (MG) 
ocorrem 87 espécies em cinco gêneros (Giulietti & 
Hensold 1987) e em Grão-Mogol (MG) ocorrem 
33 espécies em cinco gêneros (Sano et al. 2010). 

Em outras áreas, os esforços florísticos 
em Eriocaulaceae são mais escassos, porém a 
diversidade ainda é significativa. O estudos mais 
abrangentes são as floras dos estados de São Paulo 
e Santa Catarina. No estado de São Paulo ocorrem 
48 espécies distribuídas em sete gêneros, já em 
Santa Catarina ocorrem 25 espécies em quatro 
gêneros, das quais algumas ocorrem em restingas 
(Moldenke & Smith 1976; Sano & Giulietti 2012). 
No estudo sobre as Eriocaulaceae do Parque 
Estadual do Ibitipoca foram registradas 22 espécies 
distribuídas em cinco gêneros. Destas, seis são 
endêmicas do Parque (Ferreira et al. 2011). Já 
no estudo das Eriocaulaceae da Serra do Caparaó 
foram encontradas quatro espécies, das quais duas 
são endêmicas da região (Trovó et al. 2007). O 
único levantamento de Eriocaulaceae exclusivo em 
áreas de restinga é restrito ao litoral do Pará, onde 
ocorrem nove espécies em três gêneros (Rocha & 
Bastos 2004). 

Restingas são caracterizadas por serem 
ecossistemas costeiros desenvolvidos sob depósito 
litorâneo que possuem sedimento arenoso que foi 
formado no início do período Quaternário (Araujo 
& Henriques 1984; Martins et al. 1993). A origem 
pode ser atribuída as correntes de deriva litorânea, 
disponibilidade de sedimentos arenosos, flutuação 
do nível do mar e feições costeiras que propiciem 
a retenção de sedimentos. Pode-se caracterizar as 
vegetações de restingas como seis principais tipos: 
halófila, psamófila reptante, brejo herbáceo, campo 
de dunas, formação aberta de moitas e florestas de 
restinga (Araujo & Henriques 1984; Martins et al. 
1993). As restingas tem sofrido grandes ameaças 
principalmente pela especulação imobiliária. São 
impactadas pela construção de casas, expansão dos 
centros urbanos, construção de hotéis, resorts, e 
por consequência a formação de lixo não coletado. 
Além destas, outras ameaças consequentes da ação 
humana são a retirada de espécies nativas para fins 
ornamentais e a extração de areia para indústria 
de vidros e construção civil. Assim, muitas áreas 
de restingas correm o risco de desaparecer, e 
juntamente com elas a fauna e a flora característica 
deste local (Araujo & Henriques 1984).

Apesar dos estudos taxonômicos em 
Eriocaulaceae estarem concentrados na Cadeia do 
Espinhaço é desejável pesquisas que enfoquem 

também as regiões com menor diversidade. Muitas 
destas áreas estão sobre grande pressão antrópica, 
como é o caso das restingas. Deste modo, este 
trabalho tem por objetivo apresentar o tratamento 
taxonômico das Eriocaulaceae ocorrentes nas 
restingas do estado do Rio de Janeiro, contribuindo 
assim para o aprofundamento do conhecimento e 
conservação da família em regiões costeiras.

Material e Métodos
A área de estudo compreende a faixa de 

restinga ao longo de todo o litoral fluminense. Foi 
adotado o conceito de restinga de acordo com a 
resolução CONAMA nº 303 de 2002, na qual as 
restingas são definidas como o depósito arenoso 
paralelo à linha da costa produzido por processos 
de sedimentação, onde encontram-se diferentes 
comunidades que recebem influência marinha. A 
cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico 
e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e 
depressões apresentando, de acordo com o estágio 
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, 
este último mais interiorizado (Martins et al. 1993). 

Para o levantamento das espécies foram 
realizadas visitas aos herbários HB, GUA, R, 
RB, RFA, SP e SPF para estudo das coleções. 
Também foram realizadas expedições de coleta 
nas áreas de restingas durante os meses de verão e 
inverno. Para as análises morfológicas de estruturas 
vegetativas, foi utilizada a terminologia proposta 
por Radford (1974) e para a descrição de estruturas 
reprodutivas foi utilizada a terminologia proposta 
por Weberling (1989), e trabalhos de morfologia 
tratando especificamente da família (Scatena et 
al. 2008; Trovó et al. 2010). É apresentada uma 
chave de identificação para as espécies, descrições, 
comentários e ilustrações para cada espécie.

Resultados e Discussão
Neste estudo foram registradas 12 espécies 

de Eriocaulaceae distribuídas em seis gêneros. 
Actinocephalus e Tonina apresentaram uma 
espécie cada, Comanthera e Syngonanthus duas 
espécies cada e Leiothrix e Paepalanthus três 
espécies cada. Destas, todas ocorrem em ao menos 
uma unidade de conservação, sendo Syngonanthus 
restingensis Hensold & A.L.R. Oliveira a única 
espécie listada em risco de extinção (Hensold et 
al. 2012). A maioria das espécies foi encontrada 
em locais secos e arenosos com pouca vegetação 
ao redor. Apenas Paepalanthus tortilis (Bong.) 
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Mart. ex. Koern. ocorre em local úmido entre 
gramíneas e ciperáceas. Tonina fluviatilis Aubl. 
é encontrada nas margens de áreas alagadas. 
Nove das doze espécies apresentadas possuem 
ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 
outros países da América e em outros estados 
do Brasil. Paepalanthus klotzschianus Koern. e 
S. restingensis são as únicas espécies endêmicas 

Chave de identificação das espécies de Eriocaulaceae

1.	 Escapos	 unidos	 em	 arranjos	 umbeliformes	 no	 ápice	 de	 ramos	 laterais	 formando	 inflorescências	
numerosas ....................................................................................................1. Actinocephalus ramosus

1’. Escapos partindo da axila das folhas, geralmente solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando	inflorescência	única	apical .................................................................................................... 2
2.	 Pétalas	das	flores	pistiladas	reduzidas	a	lobos	com	longos	tricomas.	Espatas	abertas ...................  

 ........................................................................................................................ 12. Tonina fluviatilis
2’.	 Pétalas	das	flores	pistiladas	desenvolvidas.	Espatas	fechadas ...................................................... 3

3. Flores pistiladas com pétalas unidas na região mediana ....................................................... 4
4.	 Brácteas	florais	ausentes ............................................................................................... 5

5. Brácteas involucrais vistosas, mas não ultrapassando o diâmetro do capítulo .......  
 ....................................................................................2. Comanthera centauroides

5’. Brácteas involucrais vistosas, ultrapassando o diâmetro do capítulo ......................  
 ............................................................................................... 3. Comanthera nivea

4’.	 Brácteas	florais	presentes .............................................................................................. 6
6. Folhas lineares com ápice obtuso .................................. 10. Syngonanthus gracilis
6’. Folhas lanceoladas com ápice agudo ......................11. Syngonanthus restingensis

3’.  Flores pistiladas com pétalas totalmente livres ..................................................................... 7
7. Ramos estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu em alturas 

diferentes,	anteras	basifixas ........................................................................................... 8
8. Brácteas involucrais atingindo ca. 1,2 mm compr., com coloração amarelo-dourada 

 ............................................................................................. 4. Leiothrix flavescens
8’. Brácteas involucrais com no mínimo 2 mm de compr., com coloração creme .......  

 ............................................................................................................................... 9
9.	 Brácteas	involucrais	ciliadas	e	hirsutas;	brácteas	florais	elípticas,	com	ca.	4	

mm	de	compr.,	flor	pistilada	com	ca.	4	mm	de	compr.,	com	sépalas	glabras .  
 .......................................................................................... 5. Leiothrix hirsuta

9’.	 Brácteas	involucrais	não	ciliadas	e	glabras,	brácteas	florais	obovais,	com	ca.	
2	mm	de	compr.,	flor	pistilada	com	ca.	2	mm	de	compr.,	com	sépalas	ciliadas	
e pilosas ..............................................................................6. Leiothrix rufula

7’. Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura, 
anteras	dorsifixas ......................................................................................................... 10 
10. Folhas com margem ciliada, brácteas involucrais esverdeadas, lanceolado-lineares 

 ........................................................................................... 7. Paepalanthus bifidus
10’. Folhas com margem glabra, brácteas involucrais castanho-claras ou negras, elíptico-

obovais ou elíptico-ovais ..................................................................................... 11
11. Planta com mais de 30 cm de alt., folhas dispostas em roseta, brácteas 

involucrais	castanhas,	com	ca.	3	mm	de	compr.,	brácteas	florais	castanhas ...
 .........................................................................8. Paepalanthus klotzschianus

11’. Planta com menos de 30 cm de alt., folhas dispostas ao longo do caule, brácteas 
involucrais	negras,	com	ca.	2	mm	de	compr.,	brácteas	florais	negras .............  
 ................................................................................... 9. Paepalanthus tortilis

de restinga. As áreas mais ricas em espécie são 
o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e o 
conjunto de restingas do litoral sul do município 
do Rio de Janeiro. No entanto, esta última área foi 
intensamente devastada pelos empreendimentos 
imobiliários nas últimas duas décadas e a maioria 
das espécies são encontradas apenas em materiais 
de herbário.
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1. Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano, Taxon 
53: 104. 2004. Fig. 1a

Planta 35–72,3 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 2–7,1 × 0,2–0,7 cm, lanceoladas, superfícies 
pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, ápice 
agudo. Espatas 0,5–1,4 cm compr., fechadas, 
pilosas, ápice agudo. Escapos unidos em arranjos 
umbeliformes no ápice de ramos laterais, formando 
inflorescências numerosas, 1,7–6 cm compr., 
piloso. Capítulos alvos, ca. 3 mm diâm., obcônicos. 
Brácteas involucrais castanhas, ca. 2 mm compr., 
não ultrapassando o diâmetro do capítulo, obovais, 
pouco pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, 
ápice agudo à raramente obtuso. Brácteas florais 
castanhas, ca. 2 mm compr., obovais-lineares, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice 
obtuso. Flor estaminada 2–3 mm compr., pedicelo 
ca. 1 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
hialinas, lineares-obovais, superfícies glabras, 
margens ciliadas, ápice acuminado-agudo; pétalas 
castanhas, anteras dorsifixas, pistilódio papiloso. 
Flor pistilada ca. 2 mm compr., séssil; sépalas 
castanhas, obovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo; pétalas totalmente livres, 
castanhas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna 
do gineceu na mesma altura.

No Brasil está distribuída na Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Ruhland 
1903; Giulietti et al. 2014). No estado do Rio de 
Janeiro possui distribuição ampla, com muitos 
registros de ocorrência nas restingas desde o 
litoral sul da cidade do Rio de Janeiro até o Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. Sendo a única 
espécie de Actinocephalus na área de estudo, é 
facilmente distinta por possuir hábito robusto 
portando inflorescências umbeliformes no ápice de 
ramos laterais que crescem sobre um eixo central 
de inflorescência (Sano 2004).
Material examinado selecionado: Araruama, 
10.III.1998, L. Emygdio et al. 6203 (R). Arraial do 
Cabo, 5.VII.2001, M.G. Bovini & V.S. Fonseca 2021 
(RB); Cabo Frio, 19.V.1993, L. Emygdio et al. 8635 (R); 
Carapebus, 14.VII.2011, A. Jesus et al. 18 (R). Casimiro 
de Abreu, 7.X.1987, E.M. Pena et al. 179 (R). Macaé, 
23.VI.1977, D. Araujo 1788 (GUA). Maricá, 18.IX.1948, 
L. Rose & B. Lutz 27 (R). Quissamã, 4.VIII.2012, M.F. 
Castilhori et al. 714 (HB). Rio das Ostras, 13.VIII.2001, 
M.G. Bovini et al. 2053 (RB). Rio de Janeiro, 3.III.1997, 
J. Miguel 28 (RB).

2. Comanthera centauroides (Bong.) L.R. Parra 
& Giul, Taxon 59: 1143. 2010. Fig. 1b

Planta 12–70 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 2–30 cm × 0,3–5 mm, lineares, superfícies 
densamente pilosas à glabrescentes em ambas as 
faces, margens ciliadas à glabrescentes, ápice 
arredondado. Espatas de 2–15 cm de compr., 
fechadas, face abaxial pilosa, glabrescentes 
ou glabras e face adaxial glabras, ápice obtuso 
à acuminado. Escapos partindo da axila das 
folhas, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 10–68 cm de compr., vilosos. Capítulos 
alvos, ca. 12 mm diâm., urceolados, cremes. 
Brácteas involucrais, vistosas, 1–6 × 1–2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
elípticas, superfícies glabras em ambas as faces, 
ocasionalmente pilosa na face abaxial, margens 
glabras, ápice arredondado. Brácteas florais 
ausentes. Flor estaminada 4–9 mm compr., 
pedicelo ca. 1,5–3 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, margens 
glabras, corola tubulosa, ápice arredondado 
à obtuso; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
pistilódio papiloso. Flor pistilada 2–5,5 mm 
compr., raramente sésseis, pedicelo com longos 
tricomas; sépalas hialinas, ovais, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice arredondado à 
obtuso; pétalas unidas na região mediana, hialinas, 
lineares, margens glabras, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, duas vezes maior do 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu 
na mesma altura.

É a única espécie de Comanthera subg. 
Tysanocephalus (Koern.) L.R. Parra & Giul. que 
ocorre na área de estudo. Desta forma, pode ser 
distinta das demais por seus capítulos urceolados 
protegidos por brácteas involucrais bastante 
vistosas (Parra et al. 2010). Sua ocorrência está 
relacionada aos estados do Bahia, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro (Ruhland 1903; Giulietti et al. 
2014). É uma planta pouco frequente e os registros 
para a espécie são antigos tendo sido reportada 
somente para a região de Macaé. 
Material examinado selecionado: Casimiro de Abreu, 
20.V.1953 F. Segadas-Vianna 380 (R); 29.V.1953, 
F. Segadas-Vianna 384 (R); 4.IX.1953, F. Segadas-
Vianna 939 (R); 5.IX.1953, F. Segadas-Vianna 146 (R); 
5.IX.1953, F. Segadas-Vianna 147 (R). Macaé, D. Araújo 
& C. Farney 10083 (GUA). 
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Figura 1– Hábito e habitat das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. – a. 
Actinocephalus ramosus; b. Comanthera centauroides; c. Comanthera nivea; d. Leiothrix flavescens; e. Leiothrix 
hirsuta; f. Leiothrix rufula. (fotos: a, d, e, Marcelo Trovó; b, c, Lívia Echternacht; f, Lucas Silva).
Figure 1– Habit and habitat of the Eriocaulaceae species from the restingas of the Rio de Janeiro State. – a. Actinocephalus ramosus; 
b. Comanthera centauroides; c. Comanthera nivea; d. Leiothrix flavescens; e. Leiothrix hirsuta; f. Leiothrix rufula. (photos: a, d, e, 
Marcelo Trovó; b, c, Lívia Echternacht; f, Lucas Silva). 

a b
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e f
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3. Comanthera nivea (Bong.) L.R. Parra & Giul., 
Taxon 59: 1141. 2010.  Fig. 1c

Planta 9,5–40,4 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 0,8–3,3 × 0,1 cm, lineares, superfícies 
pilosas em ambas as faces a glabrescentes, 
margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 1,1–4,2 
cm compr., fechadas, incanas na face abaxial à 
glabrescentes, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, geralmente solitários, quando em 
arranjo umbeliforme então formando florescência 
única apical, 5,1–35,5 cm compr., incanos à 
glabrescentes. Capítulo alvo, ca. 4 mm diâm., 
hemiesférico. Brácteas involucrais brancas, 
vistosas, ca. 3,5 mm compr., ultrapassando o 
diâmetro do capítulo, elípticas, superfícies glabras, 
margens glabras, ápice arredondado. Brácteas 
florais ausentes. Flor estaminada 1,5–2,7 mm 
compr., pedicelo ca. 1 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice arredondado; 
pétalas hialinas, anteras dorsifixas, pistilódio 
papiloso. Flor pistilada 2–3,3 mm compr., pedicelo 
com longos tricomas; sépalas hialinas, elípticas, 
margens glabras, ápice arredondado; pétalas unidas 
na região mediana, hialinas, lineares, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, duas vezes maior do 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura.

É a única espécie de Comanthera subg. 
Comanthera L.B.Sm. na área de estudo. Portanto 
é facilmente distinta das demais espécies pelas 
vistosas brácteas involucrais alvas que superam 
o diâmetro do capítulo (Parra et al. 2010). Os 
indivíduos foram encontrados em solos arenosos 
e secos, quase sem vegetação ao redor. Sua 
distribuição está relacionada ao Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No 
Rio de Janeiro ocorre disjuntamente em áreas de 
altitude e áreas de restinga (Ruhland 1903; Sano 
& Giulietti 2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado: Carapebus, 
24.VI.1997, V.L.C. Martins et al. 358 (R); 3.II.2011, E. 
Santos et al. 470 (HB, R). Casimiro de Abreu, 25.V.1946, 
E. Pereira 491 (RB). Macaé, 13.V.1995, L.C. Giordano 
et M.G. Bovini 1963 (RB); 23.II.2013, Freitas et al. 01 
(RB). Quissamã, 23.II.2013, L.E.F. Silva et al. 02 (RB). 
Rio das Ostras, 15.V.1993, J.R. Pirani & R.M. Silva 
2869 (RB). Rio de Janeiro, 20.VI.1966, Occhioni 2266 
(RFA); 5.IX.1972, D. Sucre 9585 (RB); 21.VI.1995, 
M.G. Santos et al. 309 (RB).

4. Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30: 231. 1903. Fig. 1d

Planta 24,5–36,2 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 5,1–31,7 × 0,2–0,5 cm, lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces à 
glabrescentes, margens ciliadas, ápice obtuso. 
Espatas 3,7–5,6 cm compr., fechadas, pubescentes, 
ápice obtuso. Escapos partindo da axila das 
folhas, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 12,5–29 cm compr., pubescentes. Capítulo 
creme a amarelado, ca. 6 mm diâm. hemisférico. 
Brácteas involucrais amarelo-douradas, ca. 1,2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
oblongas-obovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo. Brácteas florais amarelas-
douradas, ca. 3.5 compr., oblongas-lanceoladas, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice agudo. 
Flor estaminada ca. 2,5 mm compr., pedicelo ca. 
0,5 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
creme-douradas, elípticas-lineares, superfícies 
pubescentes, margens ciliadas, ápice truncado; 
pétalas hialinas, anteras basifixas, pistilódio 
papiloso. Flor pistilada ca. 3 mm compr., séssil, 
com longos tricomas; sépalas creme-douradas, 
elípticas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; pétalas totalmente livres, hialinas, 
elípticas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu em alturas diferentes. 

Planta encontrada em locais arenosos e 
secos com escassa vegetação ao redor. Apresenta 
a mais ampla distribuição geográfica do gênero, 
sendo que na América do Sul ocorre na Venezuela, 
Guiana, Brasil e Peru. No Brasil, está representada 
no Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. É distinta das demais espécies por seus 
capítulos geralmente mais amarelados e pelas 
folhas de ápice obtuso (Ruhland 1903; Sano. & 
Giulietti  2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado: Quissamã, 23.II.2013, 
L.E.F. Silva et al. 01 (RB). Rio de Janeiro, 13.IX.1931, 
B. Luiz 667 (R).

5. Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland, in Pflanzenr. 
(Engler) IV. 30 (Heft 13): 229. 1903. Fig. 1e

Planta	 16‒66	 cm	 alt.	 Folhas	 dispostas	 em	
roseta,	5,2‒31,9	×	0,2‒0,8	cm,	linear-lanceoladas,	
superfícies hirsuta em ambas as faces, margens 
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ciliadas, ápice obtuso. Espatas 3,2–10,2 cm 
compr., fechadas, hirsutas, ápice obtuso. Escapos 
partindo da axila das folhas, geralmente solitários, 
quando em arranjo umbeliforme então formando 
florescência única apical, 11,6–53,8 cm compr., 
hirsutos. Brácteas involucrais creme, ca. 2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
obovais, superfícies hirsutas, margens ciliadas, 
ápice agudo. Brácteas florais hialinas, ca. 4 mm 
compr., elípticas, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice agudo. Flor estaminada ca. 2 mm 
compr., pedicelo ca. 1 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, lineares-obovais, 
superfícies pouco pilosas à glabrescentes, margens 
ciladas, ápice truncado; pétalas hialinas, anteras 
basifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 
4 mm compr., séssil; sépalas hialinas, obovais-
elípticas, superfícies pilosas à glabrescentes, 
margens glabras, ápice agudo; pétalas totalmente 
livres, hialinas, obovais-elípticas, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice agudo; ramos 
estigmáticos simples, do mesmo tamanho que os 
ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e ramos 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu em 
alturas diferentes.

No Brasil, há registro da espécie na Bahia, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro (Rhuland 1903; 
Giulietti et al. 2014). No estado do Rio de Janeiro 
possui ampla distribuição, ocorrendo desde a 
cidade do Rio de Janeiro até Macaé, geralmente 
em solo arenoso com escassa vegetação ao redor. 
São plantas robustas de folhas geralmente hirsutas 
e dísticas, características raras na família.
Material examinado selecionado: Arraial do Cabo, 
27.X.1993, J. Fontella et al. 3199 (RB); 25.VIII.1995, 
R. Paixão 352 (R). Carapebus, 21.VI.1995, M.G. Santos 
et al. 332 (RB); 3.II.2011, M.F. Castilhori et al. 542 
(HB); 14.VI.2011, T. Cruz 16 (R). Macaé, 6.VII.1994, 
C. Farney et al. 3397 (RB); 14.VIII.1996, Correia et al. 
772 (R). Rio das Ostras, 30.VI.2004, A. Oliveira & D. 
Oliveira 833 (RB). Saquarema, 08.IX.1987, C. Farney & 
L.S. Sarahyba 2164 (RB). Rio de Janeiro, 19.VIII.1988, 
D. Flores & M.C. Vianna 122 (GUA).

6. Leiothrix rufula (A. St.-Hil.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30 (Heft 13): 230. 1903. 
 Fig. 1f

Planta 6,2–32,2 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 1,1–13,8 × 0,1–0,4 cm, linear-lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces à glabras, 
margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 0,9–7 
cm compr., fechadas, hirsutas, ápice agudo. 
Escapos partindo da axila das folhas, geralmente 

solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando florescência única apical, 3,7–24 cm 
compr., hirsutos. Capítulo creme, ca. 4 mm diâm., 
hemisférico. Brácteas involucrais creme, ca. 2,2 
mm compr., não ultrapassando o diâmetro do 
capítulo, obovais, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice acuminado. Brácteas florais 
castanhas-hialinas, ca. 2,2 mm compr., obovais, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice 
acuminado. Flor estaminada ca. 2 mm compr., 
pedicelo ca. 1 mm compr., com longos tricomas; 
sépalas hialinas, obovais, superfícies glabras, 
margens ciliadas, ápice arredondado; pétalas 
hialinas, anteras basifixas, pistilódio papiloso. Flor 
pistilada ca. 2,2 mm compr., séssil; sépalas hialinas, 
obovais, superfícies pilosas, margens ciliadas, ápice 
arredondado; pétalas totalmente livres, hialinas, 
lineares, superfícies glabras, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu em alturas diferentes.

Plantas delicadas que possuem folhas 
espiraladas sendo assim diferenciada de L. hirsuta. 
Planta encontrada em locais arenosos e secos, 
muitas vezes formando touceiras isoladas. No 
Brasil distribui-se na Bahia, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro (Ruhland 1903; Giulietti et al. 2014). 
No estado do Rio de Janeiro é bastante frequente, 
sendo encontrada em diversas áreas de restinga.
Material examinado selecionado: Araruama, 
10.XI.1994, M. Gomes et al. 623 (RB). Arraial do 
Cabo, 1953, F. Segadas-Vianna et al. Restinga I 164 (R). 
Cabo Frio, 17.IV.1952, L.B. Smith 6592 (R); X.1961, 
A.P. Duarte 5802 (RB). Carapebus, 15.VI.2011, A. 
Jesus et al. 31 (R). Macaé, 12.IX.1978, H.C. Lima 
682 (RB); 17.IX.1986, D. Araújo et al. 7567 (RB). 
Maricá, 27.III.2014, L.E.F. Silva 23 (RB). Saquarema, 
13.VII.1987, C. Farney et al. 1403 (RB). Rio de Janeiro, 
19.VIII.1988, A.A.M. Barros 394 (RFA).

7. Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth, Enum. 
Pl. 3: 512. 1841. Fig. 2a

Planta 3,8–18,2 cm alt. Folhas dispostas 
ao longo do caule, 0,5–4 × 0,1–0,2 cm, linear-
lanceoladas, superfícies lanuginosas em ambas as 
faces, margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 1,1–
2,2 cm compr., fechadas, hirsutas, ápice obtuso. 
Escapos partindo da axila das folhas, no ápice do 
caule, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 0,7–7,5 cm compr., hirsutos. Capítulo alvo, 
ca. 4 mm diâm., hemiesférico. Brácteas involucrais 
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Figura 2 – Hábito e habitat das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. 
– a. Paepalanthus bifidus; b. Paepalanthus klotzschianus; c. Paepalanthus tortilis; d. Syngonanthus gracilis; e. 
Syngonanthus restingensis; f. Tonina fluviatilis. (fotos: a-d, Marcelo Trovó; e, Adriana Oliveira; f, Suzana Martins). 
Figure 2 – Habit and habitat of the Eriocaulaceae species from the restingas of the Rio de Janeiro State. – a. Paepalanthus bifidus; 
b. Paepalanthus klotzschianus; c. Paepalanthus tortilis; d. Syngonanthus gracilis; e. Syngonanthus restingensis; f. Tonina fluviatilis. 
(photos: a-d, Marcelo Trovó; e, Adriana Oliveira; f, Suzana Martins).

e f

a

b

c d



Eriocaulaceae das Restingas do Rio de Janeiro

Rodriguésia 65(4): 871-883. 2014

879

esverdeadas, ca. 3 mm compr., não ultrapassando 
o diâmetro do capítulo, lanceoladas-lineares, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice obtuso. 
Brácteas florais castanhas, ca. 2 mm compr., 
lineares-lanceoladas, superfícies pilosas, margens 
ciliadas, ápice obtuso. Flor estaminada ca. 1,8 mm 
compr., pedicelo ca. 0,5 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo; pétalas 
hialinas, anteras dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor 
pistilada ca. 2 mm compr., séssil; sépalas cremes, 
obovais, superfícies glabras, margens glabras, 
ápice agudo; pétalas desenvolvidas, totalmente 
livres, hialinas, elípticas-obovais, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, do mesmo tamanho 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura.

Comentários: Planta de hábito muito delicado, 
se restringindo a menos de 20 centímetros. Pode 
ser distinguida das demais espécies pelas folhas 
dispostas ao longo de um caule evidente e por suas 
brácteas involucrais lineares esverdeadas. A espécie 
está distribuída no Brasil, Colômbia, Guiana e 
Suriname. No Brasil, distribui-se pelos estados 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe 
(Ruhland 1903; Giulietti et al. 2014). No estado do 
Rio de Janeiro é pouco frequente sendo conhecida 
somente por materiais de herbários antigos em 
áreas com vegetação já bastante suprimida.
Material examinado selecionado: Macaé, 27.IX.1964, 
Z.A. Trinta & E. Fromm 971 (HB); Rio de Janeiro, 
22.X.1938, A. Lutz 32 (R); 17.VI.1958, E. Pereira et al. 
3852 (HB, RB, RFA).

8. Paepalanthus klotzschianus Koern, in Fl. Bras. 
(Martius) 3(1): 389. 1864. Fig. 2b

Planta 33,9–47,5 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 4–12,4 × 0,4–0,7 cm, linear-lanceoladas, 
superfícies pilosas à glabrescentes, margens 
glabras, ápice agudo. Espatas 4,4–8,2 cm compr., 
fechadas, densamente pilosas, ápice agudo. 
Escapos partindo da axila das folhas, geralmente 
solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando florescência única apical, 18,3–32,6 cm 
compr., glabros. Brácteas involucrais castanho-
claras, ca. 3 mm compr., não ultrapassando o 
diâmetro do capítulo, elípticas-obovais, superfícies 
pouco pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, 
ápice agudo. Brácteas florais castanhas, ca. 3 mm 

compr., elípticas-obovais, superfícies pouco pilosas 
à glabrescentes, margens glabras, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 3 mm compr., pedicelo ca. 1 mm 
compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
elípticas, superfícies glabras, margens ciliadas à 
glabrescentes, ápice agudo; pétalas hialinas, anteras 
dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 3 
mm compr., séssil; sépalas castanhas, elípticas-
obovais, superfícies glabras, margens ciliadas à 
glabrescentes, ápice agudo; pétalas desenvolvidas, 
totalmente livres, hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo; ramos 
estigmáticos bífidos, duas vezes maior do que 
os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura. 

Comentários:  É a única espécie de 
Paepalanthus com hábito em roseta. Suas folhas 
densamente pilosas, e seus longos escapos a difere 
das demais espécies de Paepalanthus. No Brasil 
é frequente nas restingas do sul da Bahia e do 
Espirito Santo. No estado do Rio de Janeiro é pouco 
frequente, tendo sido encontrada somente no norte 
do estado (Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado:  Carapebus, 
27.VII.1995, J.M.L. Silva et al. 57 (RB); 13.VIII.1996, 
I.M. Silva & J.G. Silva 332 (R); 23-25.IX.1996, A. Costa 
et al. 679 (R); 09.X.1996, L. Heron et al. 76 (HB); 
09.X.1996, F. Pinheiro et al. 106 (HB); 24.VI.1997, 
V.L.C. Martins et al. 357 (R); 14.VII.2011, A. Oliveira 
et al. 266 (R).

9. Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart., Fl. Bras. 
3(1): 354. 1864. Fig. 2c

Planta 3,7–28,7 cm alt. Folhas dispostas ao 
longo do caule, 0,4–6,9 × 0,1–0,3 cm, lineares, 
superfícies glabras ou raramente pilosas em ambas 
as faces, margens glabras, ápice obtuso. Espatas 
0,7–2,8 cm compr., fechadas, pilosas, ápice obtuso. 
Escapos partindo da axila das folhas no ápice do 
caule, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 2,4–24,3 cm compr., glabros ou pilosos 
entre as costelas. Capítulo negro, ca. 3 mm diâm., 
cônico. Brácteas involucrais negras, ca. 2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
elípticas-ovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo. Brácteas florais negras, 
ca. 1,5 mm compr., elípticas-obovais, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 1,5 mm compr., pedicelo ca. 0,5 
mm compr., com longos tricomas; sépalas pretas, 
elípticas-obovais, superfícies pilosas, margens 
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ciliadas, ápice agudo; pétalas hialinas, anteras 
dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 
1,2 mm compr., séssil; sépalas negras, obovais, 
superfícies pilosas, margens ciliadas, ápice agudo; 
pétalas desenvolvidas, totalmente livres, hialinas, 
obovais, superfícies com longos tricomas, margens 
ciliadas, ápice agudo; ramos estigmáticos simples, 
do mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. 
Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu na mesma altura. 

Comentários: Esta espécie é bastante 
frequente no estado e pode ser facilmente 
distinguida por apresentar uma coloração escura 
nos capítulos e por serem plantas geralmente 
gráceis. Planta encontrada em solo úmido entre 
espécies de gramíneas e ciperáceas, em um local 
mais sombreado do que as demais espécies. Possui 
distribuição bastante ampla, na América do Sul 
ocorre no Brasil, Colômbia e Venezuela. No Brasil 
distribui-se no Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Roraima, Sergipe (Ruhland 1903; Giulietti 
et al. 2014).
Material examinado selecionado: Arraial do Cabo, 
24.VIII.1987, D. Araujo & R.F. Oliveira 7955 (GUA); 
Cabo Frio, 18.X.1995, I.M. Silva et al. 264 (R); 
Carapebus, 14.VII.2011, T. Cruz et al. 06 (R); Casimiro 
de Abreu, 29.XI.1987, A.A.M. Barros et Konny Tanizaki 
218 (RFA); Macaé, 31.VIII.2006, C.P. Bove et al. (R); 
Maricá: 27.III.2014, L.E.F. 24 Silva (RB); Quissamã, 
24.III.2006, J. Paz et R. Lewis 399 (R); Rio das Ostras, 
11.II.2000, C.B. Moreira et al. 90 (R); Saquarema, 
26.X.1993, J. Fontella & R. Paixão 3167 (RB); Rio de 
Janeiro, 19.XI.1990, D. Araujo 9198 (GUA).

10. Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30 (Heft 13): 249. 1903. 
 Fig. 2d

Planta 9,5–21,8 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 0,8–2,6 × 0,1 cm, lineares, superfícies 
pilosas em ambas as faces, margens ciliadas, ápice 
obtuso. Espatas 1,1–2,6 cm compr., fechadas, 
pilosas na face abaxial, ápice obtuso. Escapos 
partindo da axila das folhas, geralmente solitários, 
quando em arranjo umbeliforme então formando 
florescência única apical, 4,6–20,8 cm compr., 
pilosos. Brácteas involucrais creme, ca. 2 mm 
compr., inconspícuas, não ultrapassando o diâmetro 
do capítulo, elípticas-obovais, superfícies glabras, 
margens glabras, ápice obtuso-arredondado. 
Brácteas florais hialinas, ca. 3 mm compr., elípticas, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice obtuso. 
Flor estaminada ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 1 

mm compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
elípticas, superfícies glabras, margens glabras, 
ápice agudo; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 2 mm compr., 
séssil; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice obtuso; pétalas 
unidas na região mediana, hialinas, elípticas, 
superfícies com longos tricomas, margens ciliadas, 
ápice obtuso; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna 
do gineceu na mesma altura.

Comentários: Espécie de hábito grácil e 
capítulos alvos. Seus indivíduos são em geral 
solitários e crescem diretamente em solo arenoso 
em pleno sol. Distribui-se na Bolívia, Brasil, 
Uruguai e Venezuela. No Brasil distribui-se no 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. 
Entretanto, nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro são pouco frequentes (Ruhland 1903; Sano 
& Giulietti 2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado:  Carapebus, 
15.VII.2011, E. Santos et al. 650 (R); Paraty, s.d., C. 
Almeida 1922 (RB); Rio das Ostras, 04.IX.1953, F. 
Segadas-Vianna et al. Restinga I 943 (R); Rio de Janeiro, 
11.VII.1931, B. Lutz 602 (R).

11. Syngonanthus restingensis Hensold & A.L.R. 
Oliveira, Phytotaxa 40: 2. 2012. Fig. 2e

Planta 21–42 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 10–22 × 0,5–0,9 cm, lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces quando 
jovem a glabrescentes, margens ciliadas, ápice 
agudo. Espatas 3,5–5,5 cm compr., fechadas, 
glabrescentes, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, geralmente solitários, quando em 
arranjo umbeliforme então formando florescência 
única apical, 19–40 cm compr., pilosos. Capítulos 
creme, ca. 6–7,5 mm diam. Brácteas involucrais 
castanhas, ca. 3 mm compr., inconspícuas, não 
ultrapassando o diâmetro do capítulo, ovais, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice 
obtuso-arredondado. Brácteas florais hialinas, 
ca. 2 mm compr., lineares, superfícies glabras, 
margens esparsamente ciliadas, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 0,5 mm 
compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
obovais, superfícies glabras, margens glabras, ápice 
acuminado; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
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pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 2 mm compr., 
pedicelo 0,5 mm, com longos tricomas; sépalas 
hialinas, elípticas, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice acuminado; pétalas unidas na região 
mediana, hialinas, oblanceoladas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice acuminado; ramos 
estigmáticos simples, 3 vezes maior que os ramos 
nectaríferos. Ramos estigmáticos e nectaríferos 
liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura.

Comentários: Espécie descrita recentemente 
das restingas do sudeste e nordeste (Hensold et 
al. 2012). É diferenciada de S. gracilis por ser 
uma espécie mais robusta, muitas vezes formando 
touceiras de indivíduos com folhas lanceoladas 
crescendo em áreas sombreadas. Em Macaé, foi 
encontrada no Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba na lagoa comprida e em Carapebus. 
Material examinado selecionado: Carapebus, 
12.IX.1995, V.L.C. Martins 205 (R); 14.VII.2011, A. 
Oliveira et al. 268 (R). Macaé, 22.IX.1981, D. Araújo 
& N. Crud 4597 (GUA); 14.VIII.1986, Correa et al. 772 
(R). Rio das Ostras, 4.IX.1953, F. Segadas-Vianna et al. 
Restinga I-941 (R); 5.IX.1953, F. Segadas-Vianna et al. 
Restinga I-950 (R).

12. Tonina fluviatilis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 
857. 1775. Fig. 2f

Planta 10–12 cm alt. Caule longo e aéreo, 
27–32 cm compr. Folhas dispostas ao longo do 
caule, 1–2,5 × 0,1–0,3 cm, lanceoladas, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice agudo. Espatas ca. 
1 cm, abertas, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, solitários, nunca formando arranjo 
umbeliforme, ca. 2 mm compr., glabros. Capítulos 
castanho-claros, 3 mm diâm., hemisféricos a 
esféricos. Brácteas involucrais castanho-claras, 3 
× 1 mm compr., não ultrapassando o diâmetro do 
capítulo, largo-elípticas, superfícies glabrescentes, 
margens ciliadas, ápice acuminado. Brácteas florais 
hialinas, 2 × 1 mm compr., lanceoladas, superfícies 
face adaxial pilosas e abaxial glabras, margens 
ciliadas, ápice acuminado. Flor estaminada 
ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 0,5 mm compr., 
superfícies glabras; sépalas hialinas, unidas na 
base cobrindo o ápice das pétalas, livres, obovais, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice agudo; 
pétalas hialinas, livres, anteras dorsifixas, pistilódio 
diminuto; antóforo carnoso, desenvolvidas, onde 
se inserem as pétalas livres, muito delicadas, 
superfícies glabras. Flor pistilada ca. 2,5 mm 
compr., subsésseis; sépalas hialinas, livres, a dorsal 
carenada, as latero-ventrais côncavas, superfícies 
glabrescentes, margens ciliadas, ápice agudo; 

pétalas reduzidas a lobos com longos tricomas ou 
nulas sobre antóforo carnoso, totalmente livres, 
lineares, superfícies densamente pilosas, margens 
ciliadas, ápice agudo; ramos estigmáticos bífidos 
do mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. 
Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se 
na coluna do gineceu na mesma altura.

Comentários: Tonina fluviatilis é a única 
espécie aquática encontrada nas restingas do 
Rio de Janeiro. É distinta das demais por formar 
grandes populações de indivíduos com folhas 
dispostas ao longo do caule, espatas abertas e 
pétalas da flor pistilada completamente reduzidas. 
Foi encontrada na estrada para lagoa Comprida, em 
lagos próximo à mata de restinga. Distribui-se em 
diversos países nas Américas: Brasil, Colômbia, 
Equador, Guiana, Guiana Francesa, México, Peru, 
Suriname e Venezuela. No Brasil sua ocorrência é 
atribuída aos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo 
(Ruhland 1903; Sano & Giulietti 2012; Giuilietti 
et al. 2014).
Material examinado selecionado: Macaé, s.d., D. 
Araújo 5227 (GUA).
Material adicional examinado selecionado: BRASIL. 
BAHIA: Cairú, 25.I.2000, C.P. Bove 605 (R); ESPÍRITO 
SANTO: Itaúnas, 22.XII.1998, C.P. Bove et al. 365 (R). 
SÃO PAULO: Bertioga, VIII.2000, P.S.P. Sampaio & 
S.E. Martins 534 (SP).
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Lista de Exsicatas
Almeida 1922 - RB (10), Alvaro & Augusto s.n. - R (1), Amorim et al. 54 - RB (9), Araújo 1788 - GUA (1); 5227 - GUA (12); 9192 
- GUA (6); 9198 - GUA (9); 10714 - GUA (5); 10715 - GUA (5), Araújo & Crud 4597 - GUA (11), Araújo & Farney 10083 - GUA 
(2), Araújo & Oliveira R.F. 6394 - GUA (1); 7955 - GUA (9), Araújo et al. 5687 - GUA (6); 6336 - GUA (1); 7567 - RB (6); 7586 - 
RB (1), Ascenção s.n. - RFA (3), Barros 393 - RFA (6); 394 - RFA (6); 395 - RFA (5), Barros & Tanizaki 218- RFA (9), Barros et 
al. 103 - RFA (9); 1091 - RB (6), Bove 605 - R (12), Bove et al. 365 - R (12); s.n. - R (9), Bonini & Fonseca 2021 - RB (1), Bonivi et 
al. 2053 - RB (1), Brade 10983 - R (5); 10984 - R (1), Capello et al. 23 - HB (9), Casari et al. 872 - GUA (9), Castilhori 477 - HB, 
R (9), Castilhori et al. 542 - HB (5); 714 - HB (1), Correa et al. 772 - R (11), Correia et al. 772 - R (5), Costa et al. 608 - R (3); 679 
- R (8); 680 - R (3), Cruz 16 - R (5), Cruz et al. 6 - R (9), Cuezzo 4114 - R (1), D`Arc 18 - R (5); 31 - R (1), Duarte 5802 - RB (6), 
Duarte & Pereira 6201 - HB (1), Emygdio 5914 - R (1), Emygdio et al. 6203 - R (1); 8635 - R (1), Esteves et al. 893 - R (1), Farney 
& Sarahyba 2164 - RB (5), Farney et al. 1403 - RB (6); 3397 - RB (5); 3398 - RB (9), Figueiredo 27 - R (9), Flores & Vianna 122 
- GUA (5), Fontella & Paixão 3167 - RB (9), Fontella et al. 2278 - RB (1); 3199 - RB (5); 4199 - HB, R (1), Freitas et al. 01 - RB 
(3), Freire & Silva 66 - GUA (1), Fuks s.n. - R (5), Giordano & Bovini 1963 - R (3), Guimarães Sucre  s.n. - RB (5), Gomes et al. 
623 - RB (6), Gouvêa 8 - RB (5), Helto et al. s.n. - R (9), Heron et al. 76 - HB (8), Honorina 65 - R (5); 78 - R (9), Ichaso 20 - RB 
(1), Ichaso et al. 12 - RB (9), Irlate 17 - R (5), Jesus et al. 18 - R (1); 31 - R (6), Konno 431 - R (9), Lemos H.G. 18 - RB (5); 22 - RB 
(6), Lemos M.H.O. 27 - RB (9), Lima 681 - RB (9); 682 - RB (6), Lira  & Rocha 201 - GUA (1), Luiz 667 - R (4); 668 - R (6), Lutz 
A. 32 - R (7); 34 - R (1), Lutz B. 601 - R (1); 602 - R (10), Maas & Carauta 3141 - RB (5); 3142 - RB (1); 3148 - RB (6), Maria 01 - 
RB (1), Marquete et al. 147 -RB (9); 4214 - RB (9), Martinelli 1001 - RB (1), Martins H.F. 405 - GUA (1), Martins V.L.C. 201 - R 
(6); 205 - R (11), Martins V.L.C. et al. 357 - R (8); 358 - R (3), Mattos s.n. - R (1); s.n. - R (6), Miguel 28 - RB (1), Moldenke prov. 
III-IV - R (1), Moreira A.S. 77 - GUA (1), Moreira C.B. et al.  90 - R (9), Nunes P. s.n. - RFA (3), Nunes R. & Moura R.B. s.n. - R 
(1), Occhioni 2266 - RFA (3), Oliveira A. & Oliveira D. 833 - RB (5), Oliveira A. et al. 266 - R (8); 268 - R (11), Oliveira A.S. 3795 
- R (9), Oliveira M.C. et al. 387 - R (9); 432 - R (3); 517 - R (9); 518 - R (6), Pabst G. 7350 - HB (1); 8984 - HB (1), Pabst L.F. s.n. 
- HB (1), Paixão R. 352 - R (5), Paz & Lewis 399 - R (9), Peixoto 62 - R (5); 63 - R (9), Pena et al. 179 - R (1), Pereira E. 491 - RB 
(3); 3684 - HB (1), Pereira E. et al. 3852 - HB, RB, RFA (7); 3853 - HB, RFA (9), Pereira O.J. 548 - R (9), Pinheiro et al. 100 - HB 
(3); 106 - HB (8), Pirani & Silva R.M. 2869 - RB (3), Poland 6676 - RB (1), Rielde s.n. - R (5), Rose & Lutz B. 27 - R (1), Saddin 
1165 - RFA (1), Saldanha et al. 5972 - R (9), Sampaio & Martins 534 - SP (12), Santos E. et al. 470 - HB, R (3), Santos N. 229 - R 
(1); 254 - R (9), Santos N. et al. 261 -R (9); 650 - R (10), Santos M.G. et al. 309 - RB (3); 332 - RB (5), Segadas-Vianna 146 - R 
(2); 147 - R (2); 380 - R (2); 384 - R (2); 939 - R (2); 3559 - R (1); 4012 - R (6); 4225 - R (1); 4283 - R (6); 4542 - R (1); 4590 - R (9); 
4610 - R (9); 4611 - R (9); 4614 - R (1); 4615 - R (1), Segadas-Vianna et al. Restinga I 135 - R (9); Restinga I 136 - R (6); Restinga I 
137 - R (6); Restinga I 138 - R (6); Restinga I 139 - R (9); Restinga I 140 - R (6); Restinga I 148 - R (9); Restinga I 150 - R (6); Restinga 
I 151 - R (6); Restinga I 152 - R (6); Restinga I 154 - R (6); Restinga I 155 - R (6); Restinga I 156 - R (6); Restinga I 157 - R (6); Res-
tinga I 158 - R (6); Restinga I 159 - R (6); Restinga I 160 - R (9); Restinga I 161 - R (9); Restinga I 162 - R (6); Restinga I 163 - R (6); 
Restinga I 164 - R (6); Restinga I 346 - R (9); Restinga I 442 - R (6); Restinga I 871 - R (1); Restinga I 936 - R (9); Restinga I 941 - R 
(11); Restinga I 943 - R (10); Restinga I 946 - R (1); Restinga I 950 - R (11), Schwacke 3186 - R (6); s.n. - R (9), Silva  E.M. et al. s.n. 
- R (9), Silva I.M. & Silva J.G. 332 - R (8), Silva I.M. et al. 262 - R (9); 264 - R (9); 295 - R (1); 344 - R (3), Silva J.G. 3073 - R (9), 
Silva J.M.L. et al. 45 - RB (9); 57 - RB (8), Silva L.E.F. 23 - RB (6); 24 - RB (9), Silva L.E.F. et al. 01 - RB (4); 02 - RB (3), Smith 
6592 - R (6), Smith et al. 6590 - R (9), Souza A. s.n. - R (6), Souza D.S. 99 - GUA (1), Strang 190 - GUA (1); 678 - GUA (9), Strang 
& Castellanos 1003 - HB (9); 1006 - HB, RFA (1), Sucre 1347 - HB, RB (9); 9585 - RB (3), Sucre & Graziela 5820 - RB (6), Sucre 
& Silva J.F. 9580 - RB (5), Sucre et al. 5258 - RB (9); 5268 - RB (5); 5312 - RB (1); 5374 - RB (6), Trinta & Fromm 971 - HB (7), 
Vianna 552 - RB (1), We. E. s.n. - R (1); s.n. - R (6), Wendt 15 - RB (5), s.c. 18 - R (1).
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