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O gênero Dicranella Schimp. estava tradicionalmente circunscrito na família 
Dicranaceae Schimp., contudo com o advento das pesquisas filogenéticas moleculares 
esse gênero precisou de uma nova circunscrição e, atualmente, localiza-se em 
Dicranellaceae Stech. O gênero é caracterizado por apresentar o gametófito com 
caulídio ereto, pouco ramificado, filídios oblongos a ovalados, triangular-lanceolados 
a estreitamente lanceolados, com ápice agudo a obtuso, costa subpercurrente até 
excurrente, células da lâmina retangulares a quadráticas e com as células alares 
indiferenciadas, e o esporófito com cápsula ereta ou inclinada, simétrica ou 
assimétrica, subglobosa a subcilíndrica, dentes do peristômio verticalmente 
estriolados, papilosos ou verticalmente estriolados abaixo e distalmente papilosos. 
Entretanto existe uma dificuldade para identificar as espécies desse gênero pelas 
seguintes razões: o escasso número de referências para a sua identificação, o reduzido 
número de espécimes depositados nos herbários, a ausência de material fértil nas 
amostras e a posição filogenética ainda incerta em que o gênero se encontra nos 
diferentes trabalhos. Sendo assim, conhecer e identificar quais espécies de Dicranella 
Schimp. ocorrem no Estado se São Paulo é o que está sendo proposto nesse trabalho, 
com objetivo de conhecer quais são as espécies existentes para a Flora de Briófitas do 
Estado de São Paulo. Para essa análise foram estudadas 163 exsicatas depositadas no 
herbário do Instituto de Botânica. Foram reconhecidas para o Estado de São Paulo 
cinco espécies: Dicranella guilleminiana (Mont.) Mitt., D. hilariana (Mont.) Mitt., D. 
longirostris (Schwägr.) Mitt. e D. varia (Hedw.) Schimp. e a espécie D. itatiaiae 
(Müll. Hal.) Broth. foi registrada como nova ocorrência para o estado. Dicranella 
hilariana (Mont.) Mitt. é a espécie mais comum e frequentemente coletada. Os 
estudos do gênero ainda precisam ser aprofundados, principalmente em relação a 
taxonomia, já que muitas espécies de  Dicranella Schimp. estão atualmente incluídas 
em em outros gêneros como Leptotrichella (Müll. Hal.) Lindb. e Microdus Schimp. ex 
Besch. que ainda não possuem suporte molecular e, dessa maneira, o gênero 
Dicranella será futuramente reavaliado tanto morfologica quanto filogeneticamente. 
(CNPq). 
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