
 

 
TECENDO NINHOS COM BRIÓFITAS 

 
Leandro de A. Amélio, Denilson F. Peralta,  
Dimas M. do Carmo & Jéssica S. de Lima 

 
1Instituto de Botânica, Núcleo de Pesquisa em Briologia, São Paulo, SP, Brasil. 
ednlora@gmail.com  
 
Os elementos utilizados na construção dos ninhos geralmente são referidos como 
“substâncias vegetais”, “substâncias algodonosas”, “fibras”, “musgos” ou “líquens”, 
sem aportar maiores dados.  Em virtude do escasso conhecimento existente sobre os 
elementos de origem vegetal utilizados na confecção dos ninhos, este trabalho propõe 
agregar informações sobre as briófitas encontradas nas confecções de ninhos, com 
destaque para a identificação das espécies de briófitas, presentes nas amostras de 
ninhos depositados da coleção do herbário. “Maria Eneyda P. Kauffmann Fidaldo” 
(SP), do Instituto de Botânica (IBot). E, dessa forma, tentar estabelecer alguma 
relação entre os ninhos e as espécies de briófitas encontradas, analisando a sua 
composição florística e estrutural. Cada amostra foi analisada separando todas as 
espécies de briófitas encontradas na exsicata, além disso, uma tabela foi 
confeccionada e organizada pela frequência de espécies encontradas em ninhos 
diferentes, tamanho das espécies (Pequeno até 2 cm, Médio de 2 a 8 cm, Grande 
acima de 8 cm) e grupo constitutivo (Co-constitutivo, Op- oportunista, Oc-Ocasinal). 
Todos os ninhos analisados estavam construídos usando o método “velcro”, que seria 
uma técnica em que um material se prende ao outro formando redes.  Ao todo foram 
analisados 21 ninhos e encontradas 57 espécies de briófitas, 35 espécies de hepáticas 
e 22 de musgos. A família mais representativa foi Lejeuneaceae (17 espécies), sendo 
estas enquadradas no grupo das oportunistas e ocasionais, para os 
musgos, Meteoriaceae (7 espécies) foi a família mais abundante sendo utilizada na 
estrutura dos ninhos e classificada dentro do grupo constitutivo, porem com destaque 
da espécie Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel, da família  
Brachytheciaceae, constituindo os ninhos e sendo um dos maiores espécimes 
encontrados, devido seu tamanho e hábito volumoso, esta planta ganha destaque nesse 
trabalho por ser a mais abundante. Os ninhos encontrados foram construídos sobre 
galhos de árvores pequenas ou arbustos próximos a locais úmidos como: manguezal, 
encostas rochosas, restingas, próximo a lagos, corredeiras, margem de rios ou bordas 
de pântanos. 
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