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O gênero Tocantinia Ravenna foi descrito em 2000 como monotípico, constituído por 
T. mira Ravenna, espécie descrita também na ocasião. O autor baseou-se em 
espécimes coletados no Tocantins, homenageando este estado brasileiro com o nome 
genérico. Desde então estes táxons permaneceram obscuros e pouco conhecidos pela 
comunidade científica, sendo que coletas posteriores de T. mira não foram 
localizadas. O estudo do holótipo de T. mira (MBM!) permitiu verificar a 
caracterização do táxon, este apresentando folhas estreitas e subplanas, inflorescência 
reduzida a uma flor curto pedicelada, inflorescência com uma bráctea com ápice 
bífido, ápice das tépalas agudos e estigma capitado. A caracterização de T. mira 
permitiu a proposição de duas novas espécies deste gênero com base na morfologia 
depois de mais de 15 anos da publicação de Tocantinia. T. sp. nov. 1 difere 
basicamente de T. mira por apresentar inflorescência com duas brácteas, estigma 
trífido com lobos estigmáticos suberetos. T. sp. nov. 1 ocorre na cadeia do espinhaço 
do sudoeste da Bahia até a região central de Minas Gerais. T. sp. nov. 2 difere de T. 
mira por apresentar folhas mais largas e acanaladas, inflorescência com 2-3 brácteas, 
forma do ápice das tépalas do verticilo interno arredondado-retuso e estigma trífido. 
T. sp. nov. 2 difere basicamente de T. sp. nov. 1 pela forma do ápice das tépalas do 
verticilo externo (arredondado-cuspidado vs. agudo ou atenuado), forma do ápice das 
tépalas do verticilo interno (arredondado-retuso vs. agudo a obtuso) e lobos 
estigmáticos na antese patentes e com margens ornamentadas com linhas róseo-
vinácea (vs. lobos estigmáticos na antese suberetos e completamente brancos). T. sp. 
nov. 2 ocorre exclusivamente no sudoeste da Bahia. Os dados morfológicos das 
espécies novas permitem a melhor circunscrição do gênero Tocantinia, visto que há 
uma grande dificuldade na delimitação taxonômica intergenérica dos componentes da 
subtribo Hippeastrinae, a qual revelou-se que o gênero pertence em recentes estudos 
filogenéticos baseados em caracteres moleculares. 
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