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Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. é considerada uma espécie bipolar restrita, ou seja,  
apresenta distribuição apenas nas regiões polares (Ártico e Antártica). Devido a esse 
padrão de distribuição peculiar e à grande barreira geográfica que separa o Ártico da 
Antártica dificultando o fluxo gênico dessa espécie, é esperado que exista um grau de 
diferenciação genética e morfológica intraespecífica. O presente trabalho buscou 
analisar o grau de variação molecular e morfológica dentro da espécie, comparando 
amostras de regiões do Ártico e Antártica. Para as análises moleculares foram 
escolhidos dois marcadores: trnL-F (cloroplasto) e ITS (núcleo) para avaliar as 
distâncias genéticas de 20 amostras de H. revolutum de ambas regiões polares. Para as 
análises morfométricas foram utilizadas 36 amostras de H. revolutum, sendo 19 da 
Antártica (10 da Ilha Rei George e nove da Ilha James Ross) e 17 amostras 
provenientes de diversas regiões do Ártico (Noruega, Suécia, Rússia, Inglaterra, 
Canadá, Espanha, Islândia e Svalbard). Foram analisados caracteres quantitativos para 
6 variáveis: comprimento e largura do filídio, ápice e células da lâmina do filídio. Os 
valores representados pela média dos caracteres morfológicos examinados foram 
padronizados e transformados em log10 para uso em uma análise multivariada de 
componentes principais (PCA), no programa Pcord6. As análises moleculares 
demonstraram que as amostras de H. revolutum da Ilha James Ross são geneticamente 
mais similares com as amostras do Ártico, do que da Ilha Rei George, 
geograficamente mais próxima. Na análise multivariada foi possível evidenciar a 
formação de um grupo separado para a Ilha Rei George e um agrupamento 
homogêneo entre as amostras de H. revolutum do Ártico e Antártica (Ilha James 
Ross). As variáveis morfológicas mais significativas na análise foram largura do 
filídio e comprimento do ápice. James Ross (Antártica) e as regiões do Ártico 
apresentaram um filídio com menor largura e maior comprimento do ápice em relação 
à Ilha Rei George. Foi possível concluir que houve congruência entre os dados 
moleculares e morfológicos, com a observação de dois morfotipos de H. revolutum e 
no momento as pesquisas estão sendo voltadas para compreender as rotas de 
dispersão dessa espécie visando entender o padrão de distribuição atual e as 
semelhanças entre os morfotipos geograficamente distantes.(CAPES, PROANTAR, 
MCTI, CNPq, SECIRM) 
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