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RESUMO

STATUS DO GÊNERO Orthostichopsis Broth. (Bryophyta: Pterobryaceae) NO
 BRASIL
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Orthostichopsis Broth. apresenta gametófitos caracterizados pelos ramos
 secundários pendentes, pinadamente ramificados, sendo os ramos terciários
 curtos, densamente foliados, nos quais são observadas, ou não, fileiras distintas
 de filídios curtos ou longo-apiculados, podendo, nesse último caso, terem ápices
 pilíferos. A região alar é composta por duas a muitas fileiras de células
 quadráticas com paredes espessas, amareladas ou avermelhadas. No esporófito
 sua característica mais marcante é o peristômio com endóstoma rudimentar,
 conferindo-lhe aparência de peristômio simples. É confundido com espécies de
 Squamidium (Meteoriaceae) ou Orthostichella (Neckeraceae), dos quais difere
 pela presença de pseudoparáfilos filamentosos no primórdio do ramo.
 Mundialmente são registradas 17 espécies, predominantemente neotropicais.
 Foram estudados espécimes, incluindo holótipos e isótipos, provenientes dos
 herbários ALCB, RB, SP, HUCS PACA e HBG e de coletas recentes. Para o
 Brasil, das oito espécies referidas nos últimos 105 anos, confirmam-se
 atualmente apenas cinco: O. latifolia Sehnem, conhecida apenas do holótipo
 (PACA!), O. praetermissa W.R. Buck, O. tenuis (A. Jaeger) Broth., O. tetragona
 (Hedw.) Broth. e O. tortipilis (Müll. Hal.) Broth. Orthostichopsis schiffneri Broth. é
 conhecida apenas do holótipo, mas não tem sido localizada e, recentemente O.
 tijucae (Müll. Hal.) Broth. foi sinonimizada a O. tenuis. Espécimes de O. tijucae
 dos herbários UPCB e PACA correspondem, respectivamente, a O. tenuis e O.
 latifolia. A essa última corresponde, também, o isótipo estudado proveniente do
 herbário HBG. As espécies de Orthostichopsis têm sido de difícil estudo, pois as
 que necessitam de maior elucidação são aquelas de ocorrência pouco comum e a
 maioria do material herborizado disponível se encontra incompleto, sem o caulídio
 primário, uma vez que é necessário o estudo morfológico dos filídios de todos os
 módulos de ramificação.
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