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RESUMO

MENOS UMA ESPÉCIE DE MUSGO SUL-BRASILEIRA? Entodon campipatrum
 Sehnem (Entodontaceae), NOVO SINÔNIMO PARA Plagiothecium lucidum
 (Hook. f. & Wilson) Paris (1)

 

Diego Knop HENRIQUES (2,3)

Cid José Passos BASTOS (3)

 

Entodontaceae Kindb. subdivide-se em quatro gêneros dos quais três ocorrem no
 Neotrópico. A família faz parte do diverso grupo de musgos pleurocárpicos
 sistematicamente incluídos na superordem Hypnanae e se distingue dos demais
 pleurocárpicos, principalmente, pela arquitetura e ornamentação do peristômio.
 Alguns nomes citados para a região neotropical são insuficientemente
 conhecidos, sendo encontrados apenas em listagens pouco detalhadas ou
 checklists. Entodon campipatrum Sehnem foi descrita em 1969 por Aloysio
 Sehnem, com base em material coletado no estado de Santa Catarina e, até os
 dias atuais, esta é a única referência para a espécie, considerada endêmica da
 região sul do Brasil. Foi objetivo deste trabalho revisar a literatura e material
 botânico referente à espécie. Solicitou-se o holótipo ao herbário do Instituto
 Anchietano de Pesquisas e estruturas de importância taxonômica foram
 analisadas sob microscopia óptica e, em alguns casos, microscopia eletrônica de
 varredura. Verificou-se que muitas características observadas na planta não
 condizem com a descrição em literatura para a família Entodontaceae, a
 destacar: região alar não diferenciada; filídios com base decurrente; cápsula
 inclinada; peristômio bem desenvolvido, tipicamente hipnóide. Baseado nestas e
 em outras características, consultas a bibliografia especializada e comparação,
 verificou-se que o holótipo de E. campipatrum se encaixa na descrição de
 Plagiothecium lucidum (Hook. f. & Wilson) Paris, fazendo-se necessários os
 ajustes taxonômicos pertinentes. Propõe-se neste trabalho que o nome E.
 campipatrum Sehnem seja sinonimizado a P. lucidum (Hook. f. & Wilson) Paris.
 Este resultado faz parte de um projeto maior que busca revisar as espécies de
 Entodontaceae para a região do Neotrópico. O caso de E. campipatrum
 exemplifica a atual situação de muitas espécies desta família no Novo Mundo.
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 Com o avanço dos estudos, espera-se resolver outros problemas taxonômicos
 das espécies citadas para o Neotrópico.
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