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RESUMO

SOBRE A IDENTIDADE DE Squamidium cuspidatum Sehnem E Squamidium
 angustifolium Sehnem  (Bryophyta: Lembophyllaceae)
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Squamidium (Müll. Hal.) Broth. é um gênero caracteristicamente epífito, cujo
 gametófito apresenta um caulídio principal estolonífero do qual se originam ramos
 secundários longos e pendentes, com curtos ramos laterais. Devido ao hábito e, à
 organização seriada, à forma da lâmina e do ápice dos filídios, em algumas
 espécies, é freqüentemente confundido com Orthostichopsis (Pterobryaceae).
 Sua distinção, principalmente no caso plantas sem esporófito, pode ser feita, a
 princípio, pela ausência de pseudoparáfilos filamentosos nos primórdios dos
 ramos, cuja abundância é típica em Pterobryaceae. Associado à ausência de
 pseudoparáfilos, quando o esporófito está presente, o peristômio duplo em
 Squamidium é caráter importante, uma vez que em Pterobryaceae este é
 aparentemente simples devido ao endóstoma rudimentar. Das três novas
 espécies de Squamidium descritas para o Brasil por Aloysio Sehnem, uma (S.
 pilotrichelloides), foi inicialmente transferida para Orthostichopsis, como O.
 pilotricheloides e, posteriormente, sinonimizada a O. tenuis (A. Jaeger) Broth.
 Diante da possibilidade de equívocos durante a identificação desses gêneros,
 foram estudados os holótipos de S. cuspidatum Sehnem e S. angustifolium
 Sehnem, provenientes do herbário PACA e que não foram vistos durante a
 revisão de Squamidium por Bruce H. Allen. O estudo detalhado dos holótipos
 demonstrou que correspondem ao gênero Orthostichopsis, sendo sinônimos de
 espécies já citadas para a brioflora brasileira: O. latifolia Sehnem (= S.
 cuspidatum) e O. tortipilis (= S. angustifolium). Desse modo, é necessário um
 estudo criterioso das coleções brasileiras de Squamidium, principalmente aquelas
 oriundas do Sul do Brasil, local restrito de ocorrência de todas as espécies
 estudadas, exceto O. tortipilis, a fim de registrar corretamente sua identidade
 taxonômica, e identificar possíveis ocorrências de outras espécies de
 Orthostichopsis entre elas.
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