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Campylopus Brid. possui, no mundo, ca. 165 espécies, e no Brasil, são ca. 30 as
espécies referidas. Na Bahia, especialmente nos campos rupestres da Chapada
Diamantina, apresenta ocorrência expressiva. Trata-se de um gênero com diversos
problemas taxonômicos, no que tange à sua circunscrição e também à delimitação entre
espécies. Além disso, o conhecimento existente sobre ele está disponível de maneira
fragmentada, em notas taxonômicas e floras, mas não revisões. Desta forma, justifica-se
a realização de estudos taxonômicos para Campylopus. Os objetivos deste trabalho
foram obter a flora do gênero para o Estado da Bahia, mapear a área de distribuição das
espécies encontradas no Estado, e alcançar um maior nível de delimitação taxonômica
entre elas, contribuindo para o esclarecimento da taxonomia do gênero. Foi estudado
material oriundo de coletas recentes, e material pertencente às coleções dos herbários
ALCB, CEPEC, HUEFS e SP. As identificações foram baseadas no estudo de material
identificado por especialista e em literatura específica. Foram identificadas 18 espécies
de Campylopus para o Estado. São apresentados um guia de estudo para o gênero, chave
de identificação para as espécies, e para cada espécie, descrição, ilustrações, e mapa de
distribuição nas regiões do Estado. C. fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. é referida pela
primeira vez para o Estado, e C. fragilis subsp. fragilis e C. filifolius var. longifolius
(E.B. Bartram) E.B. Bartram são referidas pela primeira vez para o Brasil. Duas
variedades foram retiradas da lista de táxons pertencentes ao gênero citados na literatura
para a Bahia. Grupos de espécies problemáticos foram detectados, os quais demandam
estudos específicos. A Bahia se destaca quanto à flora de briófitas em nível nacional, e
dentro dela, a Chapada Diamantina, pela ocorrência de um número representativo de
espécies de Campylopus em relação ao Brasil. Para as espécies estudadas, a estrutura da
costa do filídio em secção transversal e o padrão de areolação das células laminares do
filídio são os caracteres mais eficientes taxonomicamente. Apesar de Campylopus ser
reconhecido por sua taxonomia complexa, estudos sistemáticos, como este trabalho, que
investiguem a morfologia das espécies em busca de caracteres com baixa variabilidade
em função do estádio de desenvolvimento e condições ambientais, podem contribuir
para o esclarecimento desta taxonomia, conduzindo a uma melhor delimitação entre
espécies. (PIBIC/CNPq)
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