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Eriocaulaceae inclui cerca de 1400 espécies em dez gêneros, divididos em duas 
subfamílias. Rondonanthus compreende seis espécies endêmicas do Planalto das 
Guianas e é considerado gênero-chave por compartilhar características com ambas as 
subfamílias. Flores estaminadas e pistiladas de Rondonanthus roraimae (Oliv.) 
Herzog foram estudadas anatomicamente, com técnicas usuais de microscopia de luz, 
visando contribuir para o conhecimento da família. Estudou-se também o 
desenvolvimento floral sob microscopia eletrônica de varredura. As flores 
apresentam, no pedicelo, tecido vascular constituindo um protostelo, a partir do qual 
divergem os traços da bráctea e das peças florais. Nas flores estaminadas, após a 
divergência do traço da bráctea, divergem alternadamente três traços de sépalas, três 
traços pétalo-estaminais e três traços do pistilódio nectarífero. Nas flores pistiladas 
divergem três traços de sépalas alternos a três traços pétalo-estaminoidais e, 
posteriormente, divergem os traços carpelares laterais e dorsais, que irrigam a parede 
do ovário. Os feixes carpelares dorsais ascendem até os ramos nectaríferos, enquanto 
os ramos estigmáticos não são vascularizados. Os feixes carpelares ventrais são 
unidos no centro do ovário, na região sinascidiada do gineceu, e não divergem para os 
óvulos. Esse padrão de vascularização difere daquele descrito para as 
Paepalanthoideae, em que o gineceu recebe três feixes carpelares dorsais que 
ascendem até os ramos nectaríferos e três feixes ventrais que irrigam os óvulos. As 
flores de ambos os sexos apresentam sépalas com rápido desenvolvimento, servindo 
para proteção do botão floral, enquanto que as pétalas apresentam desenvolvimento 
tardio. Nas flores pistiladas os estaminódios se alongam, mas suas anteras abortam o 
desenvolvimento. Tais estaminódios apresentam células papilosas no ápice e talvez 
atuem como osmóforos. No gineceu, os ramos nectaríferos são os primeiros a se 
desenvolverem na região dorsal dos carpelos, sendo que os ramos estigmáticos 
desenvolvem-se tardiamente na região comissural, após o desenvolvimento do ovário, 
o que pode explicar a ausência de vascularização nessas estruturas. O alongamento do 
estilete (nas flores pistiladas) e dos filetes (nas flores estaminadas) ocorre próximo à 
antese, elevando os ramos estigmáticos e as anteras, respectivamente, acima da 
corola, facilitando a polinização. (FAPESP, CNPq) 
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