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V.2. Distribuição Geográfica
O gênero Syngonanthus é composto por cerca de 200 espécies (Mabberley 1987),

distribuídas nas Américas e África. Destas, sete haviam sido referidas para a África, todas

pertencentes a Syngonanthus sect. Syngonanthus (Giulietti & Hensold 1990). Nos últimos anos,

no entanto, muitos novos taxa vêm sendo descritos nesse gênero, tendo aumentado para quinze

o número de espécies africanas (Kimpouni 1991, 1994, 1996, Kimpouni et al. 1992, 1994, Phillips

1997). Na América do Norte, ocorrem apenas duas espécies, enquanto que foram referidas doze

na América Central, duas das quais ocorrentes também na América do Sul (Giulietti & Hensold

1990). Todas as demais espécies do gênero são exclusivamente sul-americanas.

Giulietti & Hensold (1990) consideraram dois centros de diversidade genética para a

subfamíla Paepalanthoideae, incluindo Syngonanthus: o principal deles é o Brasil central (na

Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais e Bahia), seguido pelo Planalto Guiano (especialmente os

tepuis da Venezuela). Na Cadeia do Espinhaço, ou Serra do Espinhaço, as espécies do gênero,

e da família como um todo, ocorrem especialmente nos “campos rupestres”, caracterizados por

serem um mosaico de comunidades vegetais, com predominância de vegetação herbácea, em

solo geralmente pobre em nutrientes e pouco profundo, e com afloramentos rochosos, ocorrendo

em altitudes superiores a 900 m (Giulietti & Pirani 1988). Segundo esses autores, as condições

especiais de clima, relevo e solo são os principais fatores que propiciam o desenvolvimento dos

campos rupestres, especialmente nas montanhas de Minas Gerais e Bahia, apresentando as

Eriocaulaceae como uma das suas famílias mais representativas, juntamente com Velloziaceae

e Xyridaceae. Por outro lado, Steyermark (1982) considerou as montanhas da Venezuela como

áreas de refúgios. Isso, somado às formações geológicas dos dias atuais, seriam os principais

fatores responsáveis pela distribuição das plantas e o endemismo na região. Hensold (1999)

referiu 105 espécies de Eriocaulaceae na Venezuela, 32 de Syngonanthus. Apesar da diferença

existente na topografia dessas duas regiões, ambas apresentam formações altas e solos rasos

com baixo teor de nutrientes (Hensold 1991).

Os limites da Cadeia do Espinhaço estão aqui sendo considerados segundo a definição

de Derby (1906), a mais utilizada até hoje (Abreu 1984, Renger 1979). Segundo essa definição,

a Cadeia do Espinhaço é o divisor das águas da bacia do rio São Francisco e do oceano

Atlântico, indo de Ouro Preto (MG) até Juazeiro (BA). Em uma classificação recente das regiões

biogeográficas da América do Sul (Morrone 1999), a Cadeia do Espinhaço foi incluída na Região

Neotropical, Subregião Chaquenha. Segundo uma recente descrição detalhada realizada por

Giulietti et al. (2000b), ocorrem algumas serras disjuntas na Cadeia do Espinhaço de Minas
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Gerais, como a Serra do Ambrósio e do Couto à leste e a Serra do Cabral a oeste, antes do platô

quase contínuo de Diamantina com altitudes de 1000 a 1500 m. Mais ao sul, destacam-se a

Serra do Cipó e a Serra do Ouro Branco, limite sul da Cadeia do Espinhaço. Ainda segundo

esses autores, a Cadeia do Espinhaço torna-se bastante fragmentada entre Grão Mogol e Monte

Azul (MG) e Caetité (BA) de onde, cerca de 70 km ao norte, inicia-se o principal maciço da

Chapada Diamantina, tal como é denominada a Cadeia do Espinhaço na Bahia. A chapada

Diamantina atinge altitudes acima de 1000 m e ocupa cerca de 20% do estado da Bahia (Jesus

et al. 1985).

Syngonanthus sect. Eulepis é um táxon exclusivamente sul-americano. Na região norte

da América do Sul ocorre S. kegelianus (Koern.) Ruhland (Fig. 6). Excetuando-se essa espécie,

a seção teria distribuição exclusiva no Brasil, ocorrendo nas regiões Centro-Oeste (Goiás e DF),

Nordeste (Bahia e Sergipe), Norte (Amazonas e Pará) e em todos os estados da região Sudeste,

com limite meridional um pouco ao norte do Trópico de Capricórnio. Portanto, todas as

considerações a serem feitas sobre a  distribuição geográfica das espécies da seção devem ser

compreendidas dentro de um contexto mais restrito, considerando-se a América do Sul como o

referencial de maior amplitude de distribuição.

A distribuição geográfica das espécies da seção caracteriza uma disjunção entre áreas

abertas com solo arenoso na região norte da América do Sul com os solos arenosos

especialmente das serras da região centro-leste do Brasil (Fig. 6). Esse padrão disjunto poderia

ser interpretado como o indício de uma distribuição mais ampla no passado que, com a formação

da floresta Amazônica, passou a ser restrita a áreas abertas. Maguire (1970), em seu trabalho

sobre a flora do Planalto das Guianas (“Guyana Highland”), mostrou a relação entre as

formações do Escudo das Guianas e do Escudo Brasileiro, as quais estariam bem próximas

entre si antes da formação dos Andes, no Mioceno. O autor citou algumas ligações

fitogeográficas entre as duas regiões.  Syngonanthus kegelianus, espécie responsável por essa

disjunção em Syngonanthus sect. Eulepis, mostrou-se como espécie-irmã do clado que inclui as

demais espécies da seção. Isso poderia reforçar a hipótese de uma distribuição pretérita mais

ampla e uma posterior separação. O mesmo padrão de disjunção já foi referido por Giulietti &

Pirani (1988) para espécies de Eriocaulaceae (Leiothrix flavescens) e de outras famílias:

Chamaecrista roraimae (Benth.) Gleason (Leguminosae), Eragrostis rufescens Schrad.

(Gramineae) e Xyris seubertii Albert & Nilsson (Xyridaceae). No entanto, deve-se levar em

consideração a possibilidade de que ainda no futuro possam ser coletados representantes da

seção em algumas manchas de áreas abertas com solos arenosos entre as duas áreas

principais de distribuição, situação que descaracterizaria o padrão disjunto.
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Das 23 espécies de Syngonanthus sect. Eulepis, 15 ocorrem apenas nos campos

rupestres da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais e da Chapada Diamantina na Bahia, muitas

delas endêmicas de uma só localidade (Fig. 8). Giulietti & Hensold (1990) referiram que a grande

maioria das espécies da seção não ultrapassava os limites de Minas Gerais e Bahia, sendo que

muitas coletas realizadas na Bahia vinham evidenciando um provável acréscimo do número de

espécies para o estado. Minas Gerais, segundo as autoras, sediava a maioria das espécies, com

cerca de 70% delas endêmicas de uma só serra.

Foram detectados quatro padrões gerais de distribuição geográfica em S. sect. Eulepis:

1. espécies disjuntas entre áreas montanhosas e áreas de restingas do litoral; 2. espécies

ocorrentes em áreas montanhosas, podendo ocorrer em áreas mais baixas, nunca em restingas;

3. espécies disjuntas entre as serras da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais e outras serras

não pertencentes à Cadeia do Espinhaço e 4. espécies endêmicas da Cadeia do Espinhaço. A

seguir, será apresentada uma discussão mais detalhada acerca de cada um desses padrões.

1. Espécies disjuntas entre áreas montanhosas e áreas de restingas do litoral

Figs. 6, 9, 10

O referido padrão é apresentado por quatro taxa: Syngonanthus linearis Ruhland (Fig.

6), Syngonanthus paepalophyllus subsp. teretifolius L. R. Parra (Fig. 10), Syngonanthus

imbricatus (Koern.) Ruhland (Fig. 9) e Syngonanthus niveus (Bong.) Ruhland (Fig. 6). Esse

padrão, assim como proposto por Sano (1999) para Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano e A.

polyanthus (Bong.) Sano (Eriocaulaceae), é uma ampliação daquele proposto por Giulietti &

Pirani (1988) como “espécies que ocorrem na Cadeia do Espinhaço e áreas de restingas”.

Outras espécies de Eriocaulaceae apresentam esse mesmo padrão: Leiothrix rufula (St. Hil)

Ruhland, L. hirsuta (Wikstr.) Ruhland (Giulietti 1984) e Actinocephalus ramosus (Bong.) Sano

(Sano 1999).

Syngonanthus linearis sempre foi relacionado com a Serra de Ibitipoca (MG) e arredores,

local onde foi coletado seu material-tipo. No entanto, muitos exemplares das restingas do

Espírito Santo (Guarapari) e Bahia (Itacaré) foram aqui considerados como parte de S. linearis,

ampliando a distribuição geográfica da espécie e caracterizando uma disjunção. Um único

material foi coletado nas proximidades do rio Araguaia, no município de Aruanã (GO), não

havendo nenhuma outra referência para o estado de Goiás (Fig. 6). Os representantes da

espécie ocorrentes no litoral apresentam um porte mais robusto, apresentando folhas deflexas e

rizomas maiores em relação aos exemplares das serras do interior.
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Syngonanthus paepalophyllus subsp. teretifolius apresenta distribuição disjunta em

relação à subespécie autônima, endêmica da região de Diamantina (MG), visto que ocorre nas

serras da Cadeia do Espinhaço da Bahia (nos arredores dos municípios de Abaíra e Rio de

Contas) e também nas restingas do litoral baiano (Caravelas e Alcobaça) (Fig. 10). A distribuição

disjunta das duas subespécies pode estar evidenciando que a espécie apresentava uma

distribuição mais ampla no passado e que as populações, disjuntas por algum tipo de barreira,

estão provavelmente sem fluxo gênico e em fase de especiação. Sano (1999) considerou duas

subespécies de Actinocephalus divaricatus (Bong.) Sano (Eriocaulaceae), também com um

padrão de disjunção, sendo que uma das subespécies ocorre em Diamantina e Chapada do

Couto (MG) e a outra, em Abaíra (BA).

Syngonanthus imbricatus apresenta distribuição disjunta entre a Serra de Itabaiana (SE)

e as restingas do litoral da Bahia (Salvador e Camaçari) (Fig. 9), além de um registro para solos

arenosos em Entre Rios (BA), próximo ao litoral. As populações litorâneas são compostas por

plantas com espatas e escapos menores e escapos tortuosos e mais robustos em relação aos

representantes ocorrentes na Serra de Itabaiana. Esse é o primeiro registro de ocorrência de um

táxon de  S. sect. Eulepis para outro estado do Nordeste brasileiro além da  Bahia, apesar de

estar na mesma latitude de populações de S. curralensis Moldenke e de S. giuliettiae (Fig. 9).

Syngonanthus niveus apresenta ampla distribuição geográfica. Ocorre disjuntamente

entre as restingas do litoral dos estados do ES e RJ e nos campos rupestres da serras da

Cadeia do Espinhaço de MG, sendo referida para Diamantina, Serro, Serra do Cabral e Ouro

Preto, limite sul da Cadeia do Espinhaço. É também muito freqüente nas serras ao sul da Cadeia

do Espinhaço, estendendo-se até a Serra da Mantiqueira (Piquete, SP) e região nordeste desse

estado (Altinópolis), nas áreas abertas de solo arenoso em regiões de altitude elevada (Fig. 6). A

distribuição dessa espécie delimita a distribuição meridional e oriental de S. sect. Eulepis, já que

é a única a ocupar os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

As variações encontradas nas populações litorâneas de S. linearis e de S. imbricatus

podem ser uma resposta ao estresse do ambiente: maior insolação, salinidade e mobilidade do

solo. Esse fato já foi referido para outras espécies de Eriocaulaceae: Leiothrix flavescens (Bong.)

Ruhland (Giulietti 1984) e Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano  (Sano 1999).

Segundo Giulietti et al. (2000b), a natureza física dos campos rupestres e restingas é

muito semelhante, com alta insolação e flutuações diurnas de temperatura, além de solos secos

na superfície e pobres em nutrientes. Segundo os autores, é possível considerar que, durante o

início da última glaciação, as florestas se retraíram devido ao clima mais frio e seco, permitindo a

ampliação das caatingas e cerrados. Dessa forma, plantas de áreas mais abertas, como a dos
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campos rupestres, poderiam ter ampliado sua distribuição, ocupando as areias expostas das

áreas costeiras, formadas pelo abaixamento do nível do mar, a partir do aumento da calota polar.

Sano (1999) comentou sobre a formação do litoral brasileiro, bem mais recente do que a

formação da Cadeia do Espinhaço. Esse fato poderia evidenciar que as espécies com esse

padrão disjunto poderiam ter sido restritas, no passado,  à Cadeia do Espinhaço, tendo ampliado

sua distribuição a partir da dispersão posterior até o litoral brasileiro, através dos rios que afluem

para os rios maiores que deságuam no litoral. Considerando que o solo dos campos rupestres

são ácidos (Vitta 1995), os diásporos transportados não seriam prejudicados pela ação dos

ácidos húmicos  dissolvidos nas águas desses rios e riachos (Sano 1999). Deve-se levar em

conta, no entanto, o ambiente salobre dos mangues, uma provável situação de estresse para os

diásporos. Uma outra hipótese que poderia ser considerada é a da existência de manchas de

áreas abertas com solo arenosos no litoral brasileiro, mesmo antes da origem das praias. Se isso

fosse confirmado, esse padrão de disjunção seria o resquício de uma distribuição pretérita mais

ampla, agora separadas pela Serra do Mar.

2. Espécies ocorrentes em áreas montanhosas, podendo ocorrer em áreas mais baixas,

nunca em restingas

Fig. 6

Apenas duas espécies apresentam esse padrão: Syngonanthus euschemus Ruhland e

Syngonanthus kegelianus (Koern.) Ruhland.

S. euschemus ocorre disjuntamente entre a Serra da Canastra (MG) e as regiões

cristalíferas e de cerrados da região Centro-Oeste. A evidente descontinuidade da distribuição

geográfica das populações da espécies deve ser decorrente da inexistência de habitats serranos

intermediários, sendo pouco provável que possa ser conseqüência de ausência de coletas entre

as duas regiões. Roque (1999) referiu a disjunção entre a Serra da Canastra e outras serras ao

sul de Minas Gerais, com os campos rupestres e cerrados de GO para Richterago radiata e R.

amplexifolia (Asteraceae). S. euschemus é a espécie mais freqüente de S. sect. Eulepis em

Goiás.

Syngonanthus kegelianus (Koern.) Ruhland, pode ser considerada como o táxon com

mais ampla distribuição geográfica. As várias sinonimizações já propostas sob esse nome

ocasionaram uma ampliação da distribuição geográfica reconhecida para a espécie. É também a

única espécie que ultrapassa os limites brasileiros, ocorrendo em áreas abertas de solos

arenosos próximos a rios na Planície Amazônica brasileira e nas serras do Planalto Guiano em

Suriname, Guiana e Venezuela. Existe uma única referência para a Chapada dos Veadeiros
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(GO), acompanhando o padrão de disjunção apresentado pela seção como um todo. Essa

espécie caracteriza os limites setentrional e ocidental da seção.

3. Espécies disjuntas entre as serras da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais e outras

serras não pertencentes à  Cadeia do Espinhaço

Fig. 7

Três espécies apresentam esse padrão de distribuição geográfica:

- Syngonanthus dealbatus Silveira foi incluída nesse padrão por apresentar distribuição

disjunta entre as serras da Cadeia do Espinhaço e a Serra da Canastra. Na Cadeia do

Espinhaço, ocorre desde Grão Mogol e Itacambira, ao norte, até a região de Diamantina, ao sul,

estando também presente na Serra do Cabral. Existe apenas uma referência da espécie para a

Serra da Canastra, região serrana ao sudoeste de Minas Gerais e não pertencente à Cadeia do

Espinhaço, o que caracteriza uma disjunção da espécie entre essas duas áreas;

- Syngonanthus bisulcatus ocorre nas serras ao longo da Cadeia do Espinhaço de Minas

Gerais e da Bahia e serras ao sul de Minas Gerais. Foi referida apenas uma coleta em  solos

arenosos na região de cerrado, nos arredores de Posse (GO), onde ocorrem também

afloramentos rochosos e fisionomia semelhante a dos campos rupestres, caracterizando uma

disjunção entre as serras de Minas Gerais e de Goiás. Apesar de semelhante, não é o mesmo

padrão referido por Giulietti & Pirani (1988): “Espécies ocorrentes na Cadeia do Espinhaço e

serras de Goiás”, como apresentado por algumas espécies de Diplosodon (Lythraceae);

- Syngonanthus elegantulus ocorre ao longo da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais,

desde Diamantina e Chapada do Couto, ao norte, até Barão de  Cocais, ao sul, estendendo-se

até as serras ao sul de Minas Gerais (São Tomé das Letras, Lavras, São João del Rei e

Tiradentes):

4. Espécies endêmicas da Cadeia do Espinhaço

Figs.  8,9, 10, 11

Esse é o padrão mais comum dentre as espécies de S. sect. Eulepis, ocorrendo em

quinze taxa. Apenas um deles, Syngonanthus aurifibratus Silveira, ocorre nas serras do norte da

Cadeia do Espinhaço de MG e nas serras ao sul da Chapada Diamantina na Bahia. Os demais,

no entanto, ocorrem apenas em Minas Gerais (7 taxa) ou apenas na Bahia (7 taxa):

Taxa exclusivos da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais: Syngonanthus aciphyllus

(Bong.) Ruhland, Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland, Syngonanthus nitidus (Bong.)
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Ruhland (Fig. 11), Syngonanthus paepalophyllus Silveira subsp. paepalophyllus (Fig. 10),

Syngonanthus brasiliana Giul., Syngonanthus magnificus Giul., Syngonanthus suberosus Giul.

(Fig. 8).

Taxa exclusivos da Cadeia do Espinhaço da Bahia: Syngonanthus bahiensis Moldenke,

Syngonanthus harleyii Moldenke, Syngonanthus retroflexus  L. R. Parra (Fig. 8), Syngonanthus

curralensis Moldenke, Syngonanthus mucugensis Giul., Syngonanthus lanosus L. R. Parra e

Syngonanthus giuliettiae L. R. Parra (Fig. 9).

Seis dos quatorze taxa acima citados ocorrem apenas em uma única localidade, de área

bastante restrita (Fig. 8). Nesse caso, eles são aqui denominados como taxa “micro-endêmicos”:

S. brasiliana e S. magnificus são micro-endêmicos da Serra do Ambrósio (MG), este último

conhecido apenas através de seu material-tipo. S. suberosus é também exclusiva dessa serra,

tendo sido igualmente referida uma vez para a região próxima de Penha de França. Essa região

está sofrendo uma forte pressão antrópica nos últimos anos, com a devastação do ambiente

original, problema acentuado pela exploração dessas espécies como sempre-vivas, colocando-

as em perigo de extinção (Meguro et al. 1994, Pirani et al. 1994). Na Bahia, quase metade das

espécies endêmicas são, na realidade, micro-endêmicas: S. bahiensis (Morro do Chapéu), S.

harleyii (Serra do Curral Feio, em Umburanas) e S. retroflexus (região de Mucugê) (Fig. 8).

Segundo Giulietti & Pirani (1988), várias famílias botânicas ocorrentes na Cadeia do

Espinhaço e não filogeneticamente relacionadas apresentam exemplos de endemismo e micro-

endemismo. Segundo os autores, esse fato pode ser uma evidência de uma história evolutiva

comum entre esses grupos de plantas, na qual certos tipos de pressão seletiva contínuas e

intensas devem ter estado presente, resultando em padrões fitogeográficos semelhantes.

O considerável número de taxa endêmicos pode ser reflexo de uma alta taxa de

especiação e/ou de um freqüente isolamento geográfico no grupo. Major (1988) e Morton (1972)

consideraram o ambiente montanhoso como rico em endemismos, já que podem ter sido áreas

de refúgios durante os períodos de mudanças climáticas. Os processos de divergência, como

mutações pontuais e deriva gênica, sucederam e provavelmente ainda sucedem nas

populações.

Todas as espécies ocorrem sempre em solos arenosos ou areno-pedregosos, com

predomínio de arenitos e quartzitos, principalmente nas regiões de campos rupestres (Fig. 1A-B,

2C, 2E-F). As populações nunca extrapolam a área delimitada por esse tipo de solo. Mesmo no

caso de ocorrerem em outros tipos de ambientes que não os campos rupestres, as populações
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estão relacionadas a solos arenosos. É caso das restingas do litoral, das áreas abertas na Serra

da Mantiqueira, dos bancos de areia na planície Amazônica e das manchas de áreas de solos

arenosos nos cerrados e serras da região Centro-Oeste. Dessa forma, pode-se considerar que o

tipo de solo é tão importante para a distribuição das espécies quanto a altitude.



Fig. 6. Mapa de distribuição geográfica de      S. euschemus;       S. kegelianus;      S. linearis;       S. niveus
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Fig. 7. Mapa de distribuição geográfica de     S. bisulcatus;    S. dealbatus;    S. elegantulus
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Fig. 8. Mapa de distribuição geográfica de      S. brasiliana, S. magnificus e S. suberosus;  
                S. bahiensis;        S. harleyii;       S. retroflexus

adaptado de Giulietti et al. (1997)
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Fig. 9. Mapa de distribuição geográfica de      S. curralensis;      S. giuliettiae;     
                  S. imbricatus;     S. lanosus;     S. mucugensis

adaptado de Giulietti et al. (1997)
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Fig.10. Mapa de distribuição geográfica de      S. paepalophyllus subsp. paepalophyllus;
                 S. paepalophyllus subsp. teretifolius;        S. aurifibratus

adaptado de Giulietti et al. (1997)
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Fig. 11. Mapa de distribuição geográfica de     S. aciphyllus;      S. elegans;      S. nitidus

modificado de Rapini (2000)
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V.3. Tratamento Taxonômico

V.3.1. Chave para Identificação dos Gêneros Brasileiros de Eriocaulaceae

                       (modificado de Sano 1999)

1. Flores diplostêmones, 4-6 estames. Folhas fenestradas .......................................... Eriocaulon
1. Flores isostêmones, 2-3 estames. Folhas não fenestradas.

2. Flores pistiladas com pétalas livres entre si.
3.   Flores estaminadas com pétalas livres entre si .......................................... Rondonanthus
3. Flores estaminadas com pétalas conadas, sem ou com estaminódios   escamiformes.

4. Pétalas das flores pistiladas reduzidas a lobos inconspícuos, longamente pilosos. Hábito
exclusivamente aquático. Restrita às regiões Norte e Nordeste ................................ Tonina
4. Pétalas das flores pistiladas desenvolvidas, geralmente de igual tamanho das sépalas
ou, se maiores ou menores, sempre conspícuas, nunca reduzidas a lobos longamente
pilosos. Hábito predominantemente terrestre. Ampla distribuição.

5. Estiletes e apêndices liberando-se na coluna do gineceu em alturas diferentes.
Sementes estriadas. Anteras basifixas ................................................................. Leiothrix
5. Estiletes e apêndices liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura. Sementes
reticuladas. Anteras dorsifixas.

6. Flores estaminadas com a base da corola conspicuamente carnosa. Flores pistiladas
com estaminódios escamiformes na região dos septos do gineceu; estigmas simples.
Capítulos com escapos em arranjo perfeitamente umbeliforme ou esférico.
Florescência nunca terminal e solitária; se terminal, numerosas florescências laterais e
flores trímeras, nunca dímeras ............................................................... Actinocephalus
6. Flores estaminadas com a base da corola membranácea. Flores pistiladas sem
estaminódios escamiformes na região dos septos do gineceu; se os estaminódios
estiverem presentes, então estigmas bífidos. Capítulos com escapos solitários ou
reunidos em arranjo fasciculado. Florescência, se terminal, solitária com flores
dímeras.

7. Anteras bitecas ................................................................................... Paepalanthus
7. Anteras monotecas .............................................................................. Blastocaulon

2. Flores pistiladas com pétalas conadas na região central.
8. Anteras monotecas, estames geralmente reduzidos a 2 ....................... Philodice
8.  Anteras bitecas, estames sempre 3 .............................................. Syngonanthus
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V.3.2. Chave  para Identificação das Seções de Syngonanthus

1. Escapos sem tricomas malpighiáceos; flores estaminadas com pétalas conadas até a região
apical, filetes adnatos à corola, ápices dos pistilódios sem tricomas papilares; flores pistiladas
com pétalas elípticas a obovais e com lobos curtos, ápices dos apêndices sem tricomas
papilares; sementes com superfície reticulada.

2. Flores estaminadas e pistiladas com corola membranácea .......... 1. S. sect. Syngonanthus

2. Flores estaminadas e pistiladas com corola crassa

3. Flores pistiladas com sépalas e pétalas de igual tamanho ...... 2. S. sect. Carphocephalus

3. Flores pistiladas com pétalas maiores que as sépalas ............... 3. S. sect. Chalarocaulon   

1. Escapos geralmente com tricomas malpighiáceos; flores estaminadas com pétalas conadas
até no máximo a região central, filetes não adnatos à corola, ápices dos pistilódios com tricomas
papilares; flores pistiladas com pétalas estreitamente espatuladas e com lobos longos, ápices
dos apêndices com tricomas papilares; sementes com superfície rugosa.

4. Folhas sem tricomas malpighiáceos; capítulos ciatiformes; brácteas involucrais de todas
as séries com uma só cor, menores que a altura das flores; flores pistiladas com  pedicelos
que mantêm o mesmo comprimento em todas as etapas do desenvolvimento da flor,
sépalas valvares ..................................................................... 4. S. sect. Thysanocephalus

4. Folhas com tricomas malpighiáceos; capítulos radiados, campanulados ou hemisféricos;
brácteas involucrais das séries externas geralmente com  cor diferente das brácteas das
séries internas, nunca menores que a altura das flores; flores pistiladas com pedicelos que
aumentam em 50% a até em 4 vezes o seu tamanho quando em fase de dispersão de
sementes, sépala dorsal interna às duas sépalas ventrais ..................... 5.  S. sect. Eulepis
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V.3.3. Classificação de Syngonanthus

Syngonanthus Ruhland, Urban, Symb. ant. 1(3): 487. 1900. Espécie-tipo: Syngonanthus

umbellatus (Lam.) Ruhland (Eriocaulon umbellatum Lam.)

Comanthera L.B.Smith, Contr. Gray Herb. 117: 38. 1937.

Espécie-tipo: Comanthera linderii L.B.Smith

Carptotepala Moldenke, Fieldiana Bot. 28: 114. 1951.

Espécie-tipo: Carptotepala insolita Moldenke

1. Syngonanthus Ruhland sect. Syngonanthus.

Syngonanthus sect. Dimorphocaulon Ruhland in Engler, Pflanzenr. 13: 243. 1903.

Paepalanthus subg. Andraspidopsis Koern., Koernicke in Martius & Eichler,  Fl. bras. 3(1): 439.

1863.

Paepalanthus subg. Psilocephalus Koern., Koernicke in Martius & Eichler, Fl. bras. 3(1): 451.

1863.

Syngonanthus sect. Dimorphocaulon foi descrita por Ruhland (1903) a partir da união de

Paepalanthus subg. Psilocephalus e de Paepalanthus subg. Andraspidopsis, ambos descritos

por Koernicke (1863). O autor justificou essa união por considerar os dois subgêneros muito

relacionados e por estes apresentarem intermediários morfológicos. Pelo fato de essa seção

incluir a espécie-tipo do gênero, incluída anteriormente no subgênero Psilocephalus, Parra &

Giulietti (1997) sinonimizaram-na em Syngonanthus sect. Syngonanthus, seção autônima do

gênero (ICBN art. 22).

Syngonanthus sect. Syngonanthus possui cerca de 130 espécies, apresentando toda a

distribuição geográfica do gênero (Américas e África). Nenhuma espécie, no entanto, é

encontrada de forma disjunta nos dois continentes, sendo a maioria delas restrita a uma ou

poucas localidades (Giulietti & Hensold 1990).

2. Syngonanthus sect. Carphocephalus (Koern.) Ruhland in Engler, Pflanzenr. 13: 264.

1903.

Paepalanthus subg. Carphocephalus Koern., Koernicke in Martius & Eichler, Fl. bras. 3(1): 465.

1863.
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Syngonanthus sect. Carphocephalus manteve a circunscrição de Paepalanthus subg.

Carphocephalus descrito por Koernicke (1863). Inclui cerca de 15 espécies distribuídas

principalmente na Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil, especialmente nas regiões Norte e

Centro-Oeste. S. caulescens (Poir.) Ruhland, que se encontra nessa seção, é a espécie com

maior distribuição geográfica do gênero, ocorrendo em toda a América do Sul.

3. Syngonanthus sect. Chalarocaulon Ruhland in Engler, Pflanzenr. 13: 269. 1903.

Syngonanthus sect. Chalarocaulon, descrita por Ruhland (1903), é  constituída apenas

por uma espécie, Syngonanthus macrocaulon Ruhland, que ocorre no Brasil, nos estados do

Amapá e Pará, e na Colômbia. Analisando-se o material-tipo dessa espécie, observou-se que

esta apresenta muitas características em comum com as espécies de S. sect. Carphocephalus

(Tabelas II e III). A única diferença, segundo Ruhland (1903), seria o fato de as pétalas das flores

pistiladas serem maiores que as sépalas em S. sect. Chalarocaulon. No entanto, apesar de o

material-tipo conter capítulos ainda muito jovens, foi possível observar que as pétalas não

apresentam a forma estreitamente elíptica, comum nas espécies de S. sect. Thysanocephalus e

S. sect. Eulepis, cujas pétalas sempre são maiores que as sépalas. Faz-se necessário, portanto,

um estudo mais detalhado das espécies dessas duas seções, numa tentativa de encontrar, se

for o caso, caracteres mais consistentes para a delimitação desses dois grupos.

4. Syngonanthus sect. Thysanocephalus (Koern.) Ruhland in Engler, Pflanzenr. 13: 276.

1903.

Paepalanthus subg. Thysanocephalus Koern., Koernicke in Martius & Eichler, Fl. bras. 3(1): 429.

1863.

Carptotepala Moldenke, Fieldiana Bot. 28: 114. 1951.

Syngonanthus sect. Thysanocephalus manteve a circunscrição de Paepalanthus subg.

Thysanocephalus Koern. (Koernicke 1863). Segundo Giulietti & Hensold (1990), essa seção

inclui cerca de 16 espécies e tem pequena ocorrência em alguns países do norte da América do

Sul (Guianas, Venezuela e Colômbia), sendo que a maioria das espécies concentra-se em Minas

Gerais, geralmente restritas a uma localidade. Até o início do presente trabalho, essa seção se

diferenciava de S. sect. Eulepis pelo fato de apresentar brácteas involucrais não ultrapassando a

altura das flores. Como já exposto anteriormente, o estudo comparativo dessas duas seções e

suas circunscrições foram um dos objetivos deste trabalho.
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5. Syngonanthus sect. Eulepis (Bong. ex Koern.) Ruhland, in Engler, Pflanzenr. 13: 270.

1903. Espécie-lectótipo (aqui designado): Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland

Eulepis Bong. <sem categoria>, Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér.  6, Sci. Math. 1: 618.

1831.

Paepalanthus subg. Eulepis (Bong.) Koern., Koernicke in Martius & Eichler, Fl. bras. 3(1): 434.

1863.

Comanthera L.B.Smith, Contr. Gray Herb. 117: 38. 1937

O histórico e a caracterização dessa seção já foram abordados anteriormente. A seguir,

uma descrição morfológica detalhada da seção, a partir de uma compilação das características

de todas suas espécies.

Plantas 5-77 cm alt., raramente com hábito cespitoso, formando touceiras, geralmente

com hábito em roseta. Caules do tipo rizoma. Rizomas eretos, decumbentes ou horizontais, 0,5-

8 cm compr., 0,2-3 cm larg., ramificados ou não, glabros ou pilosos com tricomas filamentosos e

alvos. Ramos curtos de onde podem partir várias rosetas de folhas ou ramos alongados, até 2

cm compr. Folhas em roseta basal, em roseta no ápice do rizoma ou com filotaxia espiralada;

persistentes ou não no rizoma quando senescentes; ultrapassam ou não a altura das espatas;

membranáceas a coriáceas; eretas, patentes, reflexas ou deflexas; capiláceas, lineares, linear-

lanceoladas ou oblongas; planas, cilíndricas ou canaliculadas; 0,3-21 cm X 0,3-4 mm, ápices

mucronulados a obtusos; podem apresentar ou não nervuras espessadas; ciliadas ou não;

densamente pilosas a glabras em ambas as faces, tricomas malpighiáceos sempre presentes;

bainhas geralmente ampliadas, 0,3-9 mm larg., persistentes ou não no rizoma, amplexicaules ou

não, região basal ou margens membranáceas ou totalmente membranáceas, raramente não

membranáceas, ciliadas, pilosas na face abaxial ou glabras. Espatas, 0,6-11 cm compr.; ápices

laxos, levemente deflexos ou adpressos aos escapos, oblíquos ou fendidos, totalmente

membranáceos, membranáceos apenas nas margens ou não membranáceos, ciliados ou não;

face adaxial geralmente glabra; face abaxial geralmente pilosa. Escapos partindo do ápice do

rizoma, entre as folhas da roseta; geralmente eretos, podendo ser flexuosos ou tortuosos; 4-71

cm compr.; 3 costelas, pouco evidentes a evidentes, divididas ou não, torcidas; pilosos, tricomas

malpighiáceos sempre presentes. Capítulos radiados, campanulados ou hemisféricos, 2-15 X 2-

20 mm, com ou sem brotamentos partindo do centro do receptáculo. Brácteas involucrais em 5-

15 séries, que geralmente ultrapassam a altura das flores em 0,5-7 mm, nunca menores que a

altura das flores; brácteas das séries externas mais escuras geralmente glabras, brácteas das
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séries mais internas mais claras e sempre glabras. Brácteas florais ausentes. Flores diclinas,

trímeras, diclamídeas e heteroclamídeas. Flores estaminadas actinomorfas, isostêmones, 1,7-5

mm compr.; pedicelo 0,5-3 mm compr.; antóforo reduzido ou evidente; sépalas conadas na base

ou até a região central, côncavas a fortemente côncavas, 1-3,5 mm compr., hialinas e

membranáceas, podendo apresentar região basal ou metade inferior alva e levemente crassa,

glabras; pétalas conadas na base ou até a região central, 1-3 mm compr., hialinas e

membranáceas, podendo apresentar região basal ou metade inferior alva e levemente crassa,

glabras; filetes livres entre si, não adnatos à corola, aplanados, 3 estames, anteras bitecas,

dorsifixas, 3 pistilódios, 0,4-0,7 mm compr., ápices com tricomas papilares. Flores pistiladas

levemente zigomorfas, 1,7-5 mm compr.; pedicelo 0,2-1 mm compr., aumentando em 50% a até

em 4 vezes o seu tamanho quando em fase de dispersão de sementes, podendo alcançar 0,7-3

mm compr.; antóforo sempre evidente; sépalas livres entre si, sépala dorsal interna às duas

sépalas ventrais, côncavas a fortemente côncavas, 0,7-3 mm compr., hialinas e membranáceas,

podendo apresentar região basal alva e levemente crassa, glabras; pétalas sempre maiores que

as sépalas, estreitamente espatuladas, conadas apenas na região mediana, lobos longos e

côncavos, cada um deles envolvendo e sustentando um dos estiletes, 1,2-4 mm compr., hialinas

e membranáceas, podendo passar posteriormente a alvas e levemente crassas quando as flores

estão em antese ou em fase de dispersão de sementes, raramente glabras, ciliadas e/ou pilosas

na região central ou centro-apical da face abaxial; coluna 0,1-0,5 mm compr.; 3 estiletes e 3

apêndices liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura; estiletes aplanados, 1-3,5 mm

compr., estigma simples; apêndices, 0,5-1,5 mm compr., ápices com tricomas papilares.

Sementes, geralmente 3, 0,5-1 mm compr., elípticas, superfície rugosa.
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V.3.4. Chave para Identificação das Espécies de Syngonanthus sect. Eulepis

1. Espatas com ápices fendidos e totalmente membranáceos.
2. Brácteas involucrais das séries mais externas glabras; escapos levemente a bastante

tortuosos ....................................................................................13. Syngonanthus imbricatus
2. Brácteas involucrais das séries mais externas pilosas; escapos eretos.

3. Folhas ciliadas, apenas cílios malpighiáceos.
4. Folhas, 1,5-8 cm X 1-3,5 mm,  face abaxial com várias nervuras espessadas a levemente

espessadas.
5. Folhas planas, face adaxial pilosa; pedicelos das flores estaminadas, 0,8-1 mm

compr................................................................................ 18. Syngonanthus mucugensis
5. Folhas canaliculadas, face adaxial glabra; pedicelos das flores estaminadas, 1,3-1,8 mm

compr. ..................................................................................... 15. Syngonanthus lanosus
4. Folhas, 0,7-3,5 cm X 0,5-1 mm, face adaxial apenas com a nervura central espessada a

levemente espessada ............................................................ 11. Syngonanthus giuliettiae
3. Folhas ciliadas, cílios filamentosos, podendo apresentar também cílios malpighiáceos.

6. Brácteas involucrais ultrapassam em 6-7 mm a altura das flores ......................................
...........................................................................................17. Syngonanthus magnificus

6. Brácteas involucrais não ultrapassam ou ultrapassam até 3 mm a altura das flores.
7. Folhas glabras na face adaxial ......................................... 23. Syngonanthus suberosus
7. Folhas pilosas na face adaxial.

8. Folhas apenas com tricomas malpighiáceos, face abaxial sem nervuras espessadas.
9. Folhas glabras na face abaxial .......................................... 16. Syngonanthus linearis
9. Folhas pilosas na face abaxial ........................................... 12. Syngonanthus harleyii

8. Folhas com tricomas filamentosos, podendo apresentar tricomas malpighiáceos, face
abaxial com nervuras espessadas.

10. Folhas apenas com tricomas filamentosos; escapos com tricomas filamentosos e
malpighiáceos .......................................................... 22. Syngonanthus retroflexus

10. Folhas com tricomas malpighiáceos e filamentosos ou apenas com tricomas
malpighiáceos; escapos apenas com tricomas malpighiáceos ....................
..................................................................................... 6.Syngonanthus curralensis

1. Espatas com ápices agudos a acuminados, totalmente membranáceos ou apenas com as
margens membranáceas.

11. Folhas lanosas ........................................................... 5. Syngonanthus brasiliana
11. Folhas não lanosas.

12. Brácteas involucrais de todas as séries obovais e creme; (Amazonas, Pará,
Guiana, Venezuela, Suriname) .....................................14. Syngonanthus kegelianus

12. Brácteas involucrais das séries externas com cores e formas diferentes das
brácteas das séries mais internas.

13. Folhas, 0,5-0,7 cm compr.; escapos lanosos; brácteas involucrais das séries
mais externas pilosas ............................................ 3. Syngonanthus bahiensis

13. Folhas, 1-21 cm compr.; escapos pilosos; brácteas involucrais das séries
mais externas glabras.

14. Região basal de folhas e espatas com tricomas de coloração dourada a
ferrugínea ............................................................... 8. Syngonanthus elegans

14. Região basal de folhas e espatas com tricomas de coloração alva.
15. Espatas com tricomas malpighiáceos e clavados a fusiformes ................

................................................................. 21. Syngonanthus paepalophyllus
15. Espatas com tricomas malpighiáceos e/ou  filamentosos.
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16. Folhas cilíndricas a sub-cilíndricas.
17. Folhas 0,3-0,5 cm compr. ............................. 1. Syngonanthus aciphyllus
17. Folhas 1-16 cm compr.

18. Bainhas das folhas, 2-6 mm larg.; espatas pilosas na região apical da
face adaxial ................................................. 7. Syngonanthus dealbatus

18. Bainhas das folhas, 1,5-2 mm larg.; espatas totalmente glabras na face
adaxial.

19. Folhas, 1-5 cm compr., tricomas malpighiáceos em toda sua
extensão, podendo apresentar também tricomas filamentosos;
espatas 1-2,5 cm compr.; escapos apenas com tricomas
malpighiáceos ......................................... 2. Syngonanthus aurifibratus

19. Folhas, 2-10 cm compr., tricomas filamentosos em toda sua extensão,
poucos tricomas malpighiáceos, principalmente na região apical;
espatas 2-6(-7,5) cm compr.; escapos com tricomas malpighiáceos e
filamentosos ..... ..................................... 9. Syngonanthus elegantulus

16. Folhas planas a canaliculadas.
20. Folhas com mais de uma nervura espessada na face abaxial.

21. Folhas, 0,3-0,6 mm larg.; bainhas das folhas, 1-1,5 mm larg.
.................................................................. 20. Syngonanthus niveus

21. Folhas, 1-3 cm larg.; bainhas das folhas, 2-5 mm larg.
22. Escapos com tricomas malpighiáceos podendo apresentar

também tricomas filamentosos ........... 1. Syngonanthus aciphyllus
22. Escapos apenas com tricomas malpighiáceos.

23. Rizomas glabros; folhas, 1,5-2,5 cm compr., face adaxial glabra
...............................................................19. Syngonanthus nitidus

23. Rizomas pilosos; folhas, 2-9 cm compr., face adaxial
esparsamente pilosa ........................ 4. Syngonanthus bisulcatus

20. Folhas sem nervuras espessadas ou, raramente, com a nervura
média espessada na face abaxial.

24. Caules até 0,5 cm compr.; folhas, 2-16 cm compr.; bainhas das
folhas, 2-6 mm larg.; espatas, 2,5-9 cm compr., pilosas na
região apical da face adaxial .......... 7. Syngonanthus dealbatus

24. Caules 1-6 cm compr.; folhas, 0,3-5 cm compr.; bainhas das
folhas, 0,3-2 mm larg.; espatas, 1-3 cm compr., totalmente
glabras na face adaxial.

25. Folhas com ápices acuminados a mucronulados, pilosas em
toda sua extensão; bainhas das folhas ampliadas,
amplexicaules, densamente e longamente ciliadas
.................................................... 2. Syngonanthus aurifibratus

25. Folhas com ápices agudos, pilosas principalmente na face
abaxial; bainhas das folhas ampliadas ou não, não
amplexicaules, glabras a ciliadas .......................................

      ...................................................10. Syngonanthus euschemus


