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Representantes de Eriocaulaceae encontram-se principalmente distribuídos nos campos
rupestres, sendo Paepalanthus o maior gênero da família, caracterizado por grande
variabilidade morfológica. As inflorescências de Paepalanthus seção Diphyomene Ruhl.
apresentam dois grupos homogêneos que diferem entre si (grupo A-tribótrio e grupo B-
pleiobótrio). Levantaram-se características anatômicas de brácteas e escapos de 13
espécies da seção, buscando verificar a consistência ou não desses padrões. Os
resultados foram obtidos através de secções anatômicas feitas a mão livre, na região
mediana de brácteas e escapos. As secções foram coradas e montadas em lâminas
semipermanentes. Os representantes de Diphyomene que se encaixam no padrão de
inflorescência do grupo A, envolvem nove espécies. Apresentam brácteas com células
epidérmicas de paredes espessadas, estômatos paracíticos somente na face abaxial,
presença de câmara subestomática especializada, parênquima clorofiliano frouxo,
mesofilo constituído de muitas camadas de células, uma fileira de feixes vasculares
colaterais, com número de 20 a 60, sendo os maiores alternados com os menores. Os
escapos apresentam contorno cilíndrico, com cinco a dez costelas, com parede das
células epidérmicas totalmente espessadas, endoderme descontínua e medula ampla. Os
representantes que se encaixam no padrão B, envolvem quatro espécies. Apresentam
brácteas com células epidérmicas de paredes finas, estômatos paracíticos somente na
face abaxial, presença de câmara subestomática especializada, parênquima clorofiliano
frouxo, mesofilo constituído por poucas camadas de células, uma fileira de feixes
vasculares colaterais, com número de cinco a trinta, sendo os maiores alternados com os
menores. Os escapos apresentam contorno cilíndrico e triangular, com três a sete
costelas, parede das células epidérmicas levemente espessadas, endoderme descontínua
e medula reduzida. Características como espessamento de parede de células
epidérmicas, espessura do mesofilo e número de feixes vasculares nas brácteas, além de
forma do contorno, número de costelas e extensão da medula nos escapos, distinguem
anatomicamente os representantes da seção Diphyomene em dois grupos, corroborando
a taxonomia.
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