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“...E você aprende que realmente pode suportar... 

Que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe, depois 

de pensar que não se pode mais... 

E que realmente a vida tem valor, e que você tem valor diante 

da vida! 
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poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar...” 
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A ele que percorreu um longo caminho segurando em 

minhas mãos, soube me soltar quando a vida exigiu, deu 

força quando mais precisei, coragem quando parecia 

desistir, incentivo de querer ir mais além sempre e hoje 

compartilho com ele mais uma conquista, um sonho, uma 

vitória.. 

a meu pai 

DEDICO 



 

Agradecimentos 

 À Universidade Federal de Pernambuco, especialmente ao Programa de Pós 

graduação em Biologia vegetal por toda infraestrutura e por me proporcionar a 

realização pessoal. 

 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao 

INCT pela concessão da bolsa de mestrado para o desenvolvimento deste trabalho. 

 À Prof. Dra. Kátia Cavalcanti Pôrto, por toda orientação, incentivo a buscar 

sempre mais conhecimento, sábias palavras de apoio e conforto nos momentos mais 

delicados. 

 À Prof. Dra. Adaíses S. Maciel Silva, por toda co-orientação, amizade, confiança, e 

por ter se tornado um anjo no decorrer de todo o desenvolvimento do trabalho. 

 À Prof. Dra. Nivea Dias por toda ajuda no período de estágio à docência, nas 

análises estatísticas, além da amizade, palavras de incentivo e dos poucos almoços 

regados a muita conversa e sorrisos.  

 À Dra. Mércia P. P. Silva, uma parágrafo inteiro de agradecimentos, por toda ajuda 

concedida nas análises estatísticas, desenvolvimento da modelagem e principalmente 

por toda amizade, conversas mais divertidas durante os almoços na copa do PPGBV e 

principalmente, por ser essa pessoa sempre calma e tranquila, que nos faz sentir mais 

confiantes.  

 À todas as pessoas que compõe o Laboratório Biologia de Briófitas, Isadora, 

Bruno, Juliana, Mércia e Edna, pela amizade, ajuda, acalento e alegria nos momentos 

bons e difíceis, principalmente, por serem pessoas de bom coração e especiais que 

levarei sempre comigo. 

 Aos meus amigos da Universidade e fora desta, Isabelle, Maria, Naia, Marcela, por 

momentos fantásticos de paz, sintonia, muita alegria e amizade, guardarei para sempre 

vocês no meu coração. 

 Aos meus amigos Vivian, Anny e Vlad por toda alegria durante todos esses anos 

em Recife, por toda nossa amizade, união e por vocês serem os amigos espetaculares que 

tenho. 



 

  À meu amigo, companheiro e namorado Caio Cintra, por ter sido tão paciente nos 

momentos mais críticos, ajudado nas viagens coletando briófitas, acompanhado de perto 

meu trabalho com tanta dedicação e vontade de aprender mais sobre as minhas 

“plantinhas”, acreditar sempre em mim durante toda a realização deste trabalho, e, 

agradeço também a toda sua família, por me receber sempre de braços abertos e fazer 

me sentir em casa. 

 Aos meus amigos mais próximos que deixei em Belém, Denise, Rodrigo, Regiane, 

Karen, Waléria, Patrícia, Renato, Isabel, Fernando, Renaldo, Saymon, Pedro, Thaciana e 

demais, que sempre estiveram na torcida pela conclusão desse trabalho, por toda a 

amizade ao longo de tantos anos, sinceridade, carinho, e momentos de tão pura alegria. 

 À minha família, especialmente meu pai, minha mãe, meu irmãos, tios, primos e, 

principalmente as “criaturas” mais próximas e que tanto amo, vovó Izabel, Suzi, Vanessa, 

Camilla, Vane, Wilma, Érika, Nize, Toni, Welligton, William, por toda a alegria de vocês, 

fé, confiança, força, demonstração de amor, carinho e saudade a cada ida-vinda no 

roteiro Recife- Belém-Recife, obrigada por serem tudo na minha vida!! 

 Enfim, a todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para realização 

deste trabalho e que torceram por mim ao longo desses anos, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Calymperaceae pertence ao filo Bryophyta e inclui musgos acrocárpicos de ampla 

distribuição nos trópicos e subtrópicos. A atual circunscrição da família inclui oito 

gêneros, sendo Calymperes e Syrrhopodon os de maior representatividade em espécies.  

No Brasil, Calymperes e Syrrhopodon estão representados respectivamente, com 15 e 25 

espécies. Ocorrem geralmente como epífitas, em diversos ecossistemas e ambientes, 

sobretudo na Floresta Atlântica. Para os Estados do Rio Grande do Norte à Sergipe estão 

registradas quatro espécies de Calymperes e sete de Syrrhopodon. Sugere-se que a 

distribuição desses gêneros pode ser ampliada mediante o estudo das coleções de 

herbário e novas coletas. Inicialmente foi realizado o levantamento das coleções dos 

herbários através dos dados disponíveis no projeto Herbário virtual da Flora e dos 

Fungos, atualizada a sua nomenclatura taxonômica e inventariadas áreas com lacunas de 

amostragem. A partir das informações compiladas foi elaborado um mapa de 

distribuição geográfica das espécies utilizando a ferramenta SIG e o enquadramento dos 

táxons em categorias de raridade com base na freqüência regional, na abundância local e 

na latitude de ocorrência. Além disso, foram utilizadas informações da lista das espécies, 

com dados também de história de vida, e mediante a utilização de um método de 

modelagem, contendo variáveis de localização e abióticas (precipitação, temperatura, 

altitude, etc.), foram determinadas áreas potenciais de ocorrência dessas espécies, as 

quais foram validadas em campo com uma nova adição para o gênero Syrrhopodon. 

Palavras-chave: Calymperaceae, modelagem, raridade, distribuição, Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ABSTRACT 

 

Calymperaceae belongs to the phylum Bryophyta and includes acrocarpic mosses widely 

distributed in the tropics and subtropics. The current circumscription of the family includes 

eight genera were Calymperes and the Syrrhopodon are the most representative species. In 

Brazil, Calymperes and Syrrhopodon are represented respectively with 15 and 25 species. Usually 

occuring as epiphytes in different ecosystems and environments, specially in the Atlantic Rain 

Forest.  Between the Northeastern Brazil's states of Rio Grande do Norte to Sergipe are 

registered four species of Calymperes and seven of Syrrhopodon. It is suggested that the 

distribution of these genres can be expanded through the study of herbarium samples and new 

sampling. Initially it was performed a study of herbarium samples of  the data available through 

the  Virtual Herbarium of Flora and Fungi project, updating its nomenclature of taxonomic gaps 

and inventoried areas with updated sampling. From the information compiled was drawn a map 

of the geographical distribution of species using GIS tool and framework of taxa into categories 

of rarity based on regional frequency, local abundance and latitude of occurrence. In addition, it 

was used data from the list of species, wich includes life history, and through the use of a 

modeling method, containing location and abiotic variables (precipitation, temperature, altitude, 

etc.). Were determined potential areas occurrence of these species, which have been validated in 

the field with a new addition to the genre Syrrhopodon. 

 

Key Words: Calymperaceae, modeling, rarity, distribution, Northeastern Brazil. 
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Introdução geral  

As briófitas compreendem cerca de 18.000 espécies (Goffinet & Shaw 2009) e 

pertencem aos Filos Antocerotophyta (antóceros), Bryophyta (musgos) e 

Marchantiophyta (hepáticas). Caracterizam-se pela alternância heteromórfica de 

gerações, com fase gametofítica (n) dominante e esporofítica (2n) dependente e efêmera 

(Longton & Schuster 1983; Glime 2007; Vanderpoorten & Goffinet 2009). Apresentam 

reprodução sexuada, a qual resulta na produção de esporos, e reprodução assexuada por 

diversos tipos de propágulos (Glime 2007). São poiquilohídricas, ou seja, absorvem água 

do ambiente com grande facilidade por não apresentarem cutícula epidérmica e sistema 

vascular lignificado; desta forma, o turgor das células depende do teor hídrico externo, o 

que as torna sensíveis às alterações microambientais (Gradstein et al. 2001; Glime 2007; 

Vanderpoorten & Goffinet 2009). Estas plantas compõem muitas paisagens naturais 

como: turfeiras, tundras, florestas tropicais de terras baixas a montanas e desertos 

(Glime 2007; Vanderpoorten & Goffinet 2009).  

Em geral, as espécies de briófitas se distribuem em pequenas manchas separadas 

umas das outras no mesmo ambiente, comportando-se como subpopulações de uma 

mesma população (Söderström & Herben 1997). A dinâmica entre subpopulações é 

determinada por duas condições: a habilidade de dispersão das espécies e a estrutura 

dos habitats (Söderström & Herben 1997). Dessa forma, a distância entre as mesmas 

pode limitar a dispersão e o estabelecimento dos diásporos, o que determina a 

distribuição das espécies em escala local (Söderström & Herben 1997; Söderström & 

During 2005). 

 As razões para a raridade na distribuição das espécies podem ser explicadas por 

fatores intrínsecos (p.ex.: características da história de vida) ou por fatores ambientais. 

As características de história de vida, principalmente aquelas relacionadas à reprodução 

(modo reprodutivo - sexuado ou assexuado), sistema sexual (dioico ou monoico); sistema 

de cruzamento (fertilização cruzada ou autofertilização), dispersão (a curta ou longa 

distância) e estabelecimento (baixa ou alta taxa) ajudam a entender as razões das 

limitações na distribuição espacial (Longton & Miles 1982; Söderstrom & Herben 1997; 

Laaka-Lindberg 1999; Vanderpoorten & Engels 2003).  

 Além das características de história de vida das espécies, os padrões de raridade 

regionais podem estar relacionados a variações ambientais e climáticas, como a 
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quantidade e a sazonalidade de chuvas, a variação da temperatura média ao longo do 

ano abertura da vegetação, a incidência luminosa, escassez de habitats propícios ao 

estabelecimento, a topografia do terreno, dentre outros fatores (Frahm 2003; 

Vanderpoorten & Engels 2003). 

Atualmente, estudos sobre padrões de distribuição das espécies vêm sendo 

realizados utilizando os modelos de distribuição geográfica potencial (Guisan et al. 

2005; Marmion et al. 2009; Mateo et  al. 2012). Esta ferramenta abrange várias técnicas 

com os mais variados objetivos, e recentemente tem obtido importância em estudos 

sobre a distribuição de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção (Guisan et 

al. 2005; Siqueira & Durigan 2007; Kamino 2009). 

 Algumas famílias de briófitas, apesar da sua ampla distribuição geográfica, 

apresentam espécies raras, como é observado em Calymperaceae (Bryophyta). Os 

gêneros Calymperes e Syrrhopodon, objeto deste estudo, habitam em geral, florestas de 

baixa a moderada altitude e, locais abertos, onde colonizam troncos vivos ou mortos, e 

ocasionalmente solos e rochas. Incluem espécies, na maioria dioicas, caracterizadas por 

rara produção de esporófito e frequente produção de gemas em filídios modificados 

(Reese 1993). 

 A reprodução assexuada por gemas, comparada à sexuada, é frequente em 

Calymperaceae e parece ser o principal meio para propagação e manutenção das 

populações (Reese 1984). Entretanto, a produção de gemas nem sempre é frequente em 

algumas espécies de Syrrhopodon o que pode justificar a raridade em escala regional das 

mesmas (Reese 2000).  

 Considerando as características de história de vida relacionadas à reprodução e à 

dispersão das espécies dos gêneros Calymperes e Syrrhopodon e tendo em vista que os 

fatores ambientais têm forte influência sobre a distribuição espacial das espécies 

(Vandepoorten & Engel 2003, Vellak et al. 2007)a seguinte questão foi levantada: Como 

fatores ambientais e história de vida influenciam a distribuição e a raridade dessas 

espécies na Floresta Atlântica nordestina? Para responder esta questão foram utilizadas 

duas abordagens: 1) aplicação de modelos de distribuição geográfica, para visualizar a 

distribuição potencial das espécies e entender quais fatores afetam ou limitam a 

distribuição das mesmas em determinadas áreas; 2) levantamento das características 
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reprodutivas que poderiam limitar ou promover a reprodução e a dispersão das 

espécies em escala local e regional.  

  A presente pesquisa tem por objetivo estudar a distribuição das espécies de 

Calymperes e Syrrhopodon em Floresta Atlântica nordestina e as possíveis causas de 

raridade na distribuição das suas espécies, testando as relações com fatores ambientais 

e de história de vida, utilizando a modelagem de distribuição potencial para prever áreas 

com potencial de presença das espécies. 

 

Fundamentação teórica 

História e taxonomia de Calymperaceae 

 O termo Calymperaceae foi utilizado como família primeiramente por Kindberg 

(1897), incluindo apenas o gênero Calymperes e classificando Syrrhopodon na família 

Weisiaceae (=Pottiaceae). Em 1904, Fleisher manteve o nome Calymperaceae, incluindo 

apenas Calymperes, e, devido à taxonomia confusa de Syrrhopodon, criou uma nova 

família, Syrrhopodontiaceae, incluindo os gêneros: Calymperidium, Calymperopsis, 

Leucophanella, Mitthyridium e Syrrhopodon. Anos após, Brotherus (1924) restabeleceu 

Calymperaceae à categoria de família e incluiu Calymperes e Syrrhopodon, sendo esta 

circunscrição seguida por diversos autores. 

 Apesar disso, Andrews (1947), Robinson (1971), Crosby & Magill (1981), Ellis 

(1985), por considerarem Leucobryaceae e Calymperaceae estreitamente relacionadas, 

sugeriram a adição de gêneros de Leucobryaceae em Calymperaceae (Reese 1993). 

Estudos filogenéticos (La Farge et al. 2000) utilizando dois genes de cloroplastos, 

evidenciaram que os gêneros Arthrocormus, Exodictyon, Exostratum, Leucophanes estão 

relacionados com Syrrhopodon, e que Octoblepharum é um grupo irmão de 

Calymperaceae. Dessa forma, Leucobryum e outros gêneros foram mantidos em 

Leucobryaceae. 

 Recentemente, Fisher et al. (2007) realizaram a filogenia de Calymperaceae, 

utilizando características morfológicas e dados moleculares e concluíram que os gêneros 

Arthrocormus, Exodictyon, Exostratum, Leucophanes, Mitthyridium e Calymperes são 

monofiléticos, enquanto Syrrhopodon é polifilético.  Segundo esses autores, as análises 

referentes às características morfológicas evidenciaram que, filídios bordeados podem 
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ser derivados de Calymperes, e filídios não bordeados derivados de Syrrhopodon, e 

filídios não bordeados e células hialinas (cancelinas) são sinapomorfia de Syrrhopodon.  

 Atualmente, Calymperaceae está composta por oito gêneros: Arthrocormus Dozy 

& Molk, Calymperes Sw., Exodictyon Cardot, Exostratum L. T. Ellis, Leucophanes Brid., 

Mitthyridium H. Rob., Octoblepharum Hedw. e Syrrhopodon Schwägr. (Goffinet & Shaw 

2009). Calymperes e Syrrhopodon são os objetos desse estudo por serem os mais 

representativos em espécies e apresentarem grandes variabilidades de distribuição 

entre os gêneros, fato que pode ser atribuído a fatores ambientais e/ou características 

de história de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                

Caracterização dos gêneros e amplitude ecológica 

 Calymperaceae é uma família predominantemente tropical, embora também 

ocorra em áreas subtropicais. É um dos principais componentes da flora epifítica em 

florestas tropicais de planície, embora colonize diversos substratos ao longo dos 

trópicos, ocorre em uma extensa gama de altitudes (Reese 1993). A família apresenta 

grande amplitude ecológica, indicativa de estratégias adaptativas como, por exemplo, 

capacidade de absorção e retenção de água pelas células cancelinas e frequente 

produção de gemas unisseriadas, que favorecem a manutenção das populações (Reese 

1997).  

  Calymperes e Syrrhopodon são os mais representativos gêneros dentro de 

Calymperaceae em termos de número de espécies, as quais são, na maioria, dióicas. Os 

filídios se apresentam, geralmente, dimórficos (gemíferos e não gemíferos), com dois 

tipos de células: as clorofiladas, pequenas, lisas ou papilosas, e as cancelinas, 

enlarguecidas e basais; células alongadas, marginais ou intramarginais (teníolas) podem 

ocorrer em muitas espécies de Calymperes (Reese 1993). 

  Calymperes diferencia-se de Syrrhopodon por apresentar teníolas, maior 

produção de gemas, e caliptra cuculada (em forma de “capuz”, fendida lateralmente), 

persistente, que regula a liberação dos esporos, tendo em vista que o opérculo fica preso 

no seu interior. Além disso, Syrrhopodon apresenta peristômio, característica ausente 

em Calymperes (Edwards 1980; Reese 1993). 

 Uma das importantes estratégias reprodutivas em Calymperaceae e comum a 

ambos os gêneros, é a produção de gemas unisseriadas. Reese (1984) estudando 
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populações de Syrrhopodon texanus Sull., dioica e endêmica da América do Norte, 

observou que a maioria dos espécimes encontrava-se com filídios gemíferos (95 das 509 

espécimes de herbário) e apenas 28 (cerca de 5,5%), apresentavam esporófitos. Dessa 

forma, o autor concluiu que a reprodução assexuada tinha papel importante na 

manutenção de populações locais. 

 Segundo Longton (1992) e Laaka-Lindberg et al. (2000) a frequência de 

reprodução sexuada e assexuada pode ser indicativa de raridade das espécies, pois 

espécies que frequentemente se reproduzem de forma sexuada, raramente se 

reproduzem assexuadamente. Enquanto isso, a reprodução assexuada é mais frequente 

em espécies cujos esporófitos são desconhecidos ou raros. Por este motivo, a freqüência 

de um tipo de reprodução pode funcionar como compensatório a ausência de outro 

(Södertröm & During 2005). 

 O tamanho dos diásporos influencia a habilidade de dispersão e o 

estabelecimento de novas plantas. Diásporos menores, por exemplo, esporos e algumas 

gemas de pequeno tamanho (15-25µm) podem se dispersar mais facilmente pelo vento 

a longas distâncias do que os maiores (esporos, gemas e outros propágulos com 50-

200µm). Contudo, em geral, diásporos maiores tendem a ter mais sucesso de 

estabelecimento em escala local, contribuindo assim, para a manutenção e o crescimento 

de populações próximo a fonte parental (Longton & Schuster 1983; Södertröm & Herben 

1997; Laaka-Lindberg 1999; Laaka-Lindberg et al. 2000). 

 Reese (2001) estudando a morfologia das gemas de 34 espécies de Calymperes e 

82 espécies de Syrrhopodon, observou que as gemas da maioria dos táxons 

diferenciavam-se entre si, principalmente pelo tamanho, e que a morfologia em algumas 

espécies parece correlacionar-se com as características de história de vida. Além disso, 

observou que as gemas apresentavam paredes espessadas e por este motivo, persistiam 

no ambiente por mais tempo. Em relação ao tamanho, as gemas mais longas e lineares 

parecem ser pouco adequadas para a dispersão a longa distância. A forma e o 

mecanismo de desprendimento das gemas lineares favorecem a dispersão local, 

diferentemente das menores, mais facilmente levadas por correntes de ar. O autor 

concluiu que os filídios gemíferos parecem exercer um importante papel, visto que, são 

mais longos, quando comparados aos filidios não gemíferos, e apresentam-se eretos 

acima da colônia, facilitando a dispersão das gemas. 
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Distribuição e riqueza brioflorística 

Calymperaceae é uma família de distribuição Pantropical e apresenta cerca de 

150 espécies, sendo 40 de Calymperes e 90 de Syrrhopodon (Reese 1993; Gradstein et al. 

2001). Para o Neotrópico são reconhecidas 16 espécies de Calymperes e 39 espécies de 

Syrrhopodon (Reese 1998, Gradstein et al. 2001). No Brasil, os gêneros Calymperes e 

Syrrhopodon estão representados, respectivamente, por 15 e 25 espécies (Costa et al. 

2010). 

  No ecossistema Floresta Atlântica são conhecidas, respectivamente, dez e 13 

espécies de Calymperes e Syrrhopodon (Stehmann et al. 2009). Apesar da rica 

biodiversidade, a Floresta Atlântica está fragmentada em pequenas manchas de 

vegetação, conseqüência dos ciclos econômicos de pau-brasil, cana-de-açúcar e paralelo 

a isto, atividades tais como, extrativismo animal e vegetal, as quais, têm contribuído para 

o aumento do desmatamento (Coimbra-Filho & Câmara 1996; Neto & Tabarelli 2002). O 

trecho compreendido do Rio Grande do Norte à Bahia foi, certamente, o mais atingido 

pela ação antrópica (Tonhasca 2005; Tabarelli et al. 2006).  

Para os Estados do Rio Grande do Norte à Sergipe (daqui em diante, Floresta 

Atlântica nordestina), segundo a Lista da Flora do Brasil (2010) e checklist (Costa et al. 

2011) estão registradas quatro espécies de Calymperes e sete de Syrrhopodon. Dessa 

forma, estes trabalhos brioflorísticos, confirmam a riqueza de espécies presente nesse 

ecossistema, principalmente, de Calymperes e Syrrhopodon. 

Modelos de distribuição geográfica potencial 

 Nas últimas décadas, modelos de distribuição potencial vêm sendo norteados por 

abordagens nas áreas de biogeografia e biologia da conservação. Esses modelos 

relacionam dados de ocorrência das espécies com variáveis ambientais para predizer a 

existência de ambientes adequados onde essas espécies poderiam, levando em conta 

apenas características ambientais, manter uma população viável (Guisan & Thuiller 

2005). Dessa forma, os modelos de distribuição geográfica objetivam predizer novos 

locais de ocorrência de espécies e novas populações, particularmente para aquelas de 

distribuição rara (Loiselle et al. 2003; Pearson et al. 2007; Guisan & Thuiller 2005).  

 Sérgio et al. (2007), utilizaram o método de modelagem de nicho para quatro 

espécies de briófitas (Antitrichia californica Sull. ex. Lesq,  Riccia sommieri Levier, 

Cryphaea heteromalla (Hedw.)D. Mohr e Racomitrium hespericum Sérgio, J. Muñoz & 
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Ochyra) em Portugal, que constam na lista de ameaçadas da IUCN, para estimar a 

extensão da ocorrência das mesmas, utilizando registro de herbário. Os autores 

concluíram que os modelos foram importantes para avaliar o grau de ocupação dessas 

espécies em domínio europeu, fornecendo soluções à proteção dessas espécies, pois 

indicaram áreas com alta probabilidade de ocorrência. Dessa forma, os autores 

observaram que a utilização de coleções de herbário pode fornecer informações 

necessárias para implantação de procedimentos de conservação. 

 Recentemente, Costa et al. (2012) realizaram a modelagem de distribuição 

geográfica de cinco espécies de Metzgeria (hepática) com o objetivo de estabelecer 

padrões de distribuição e conservação em Floresta Atlântica no Brasil. Os resultados 

obtidos revelaram diversas áreas altamente adequadas, embora sem registros das 

espécies. Com a sobreposição dos mapas de distribuição das espécies com os de 

fragmentos florestais (Ministério do Meio Ambiente 2003), os autores observaram que 

49% dos potenciais de presença de Metzgeria, estão sob cobertura florestal, enquanto 

que, cerca de 50% restantes são atualmente protegidos. Dessa forma, foi proposto maior 

esforço de coleta nas áreas com alto potencial de ocorrência e estratégias de 

conservação para Metzgeria no domínio de Floresta Atlântica. 

 Portanto, faz-se importante o uso dos modelos de distribuição geográfica sobre a 

distribuição das espécies de Calymperaceae, visto que, é uma família bem representativa 

entre os musgos, particularmente os gêneros Calymperes e Syrrhopodon, pois são os 

mais representativos em número de espécies. Diversos trabalhos brioflorísticos 

confirmam que esses gêneros são bem representativos em domínio de Floresta 

Atlântica, o que pode indicar novos locais com potencial de presença das espécies, 

contribuindo assim para estratégias de conservação das mesmas. 

 Espelhado neste exemplo pioneiro, o presente trabalho visou estudar a 

distribuição dos gêneros Calymperes e Syrrhopodon e entender as possíveis causas que 

influenciam a raridade das espécies em Floresta Atlântica nordestina (Rio Grande do 

Norte à Sergipe), relacionando-as com os fatores ambientais e a história de vida. 
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Distribuição dos gêneros Calymperes e Syrrhopodon (Calymperaceae, Bryophyta) 

na Floresta Atlântica nordestina: Fatores ambientais e História de vida 

Renata Silva Farias¹, Kátia Cavalcanti Pôrto², Adaíses S Maciel-Silva³, Mércia P P Silva⁴ 

¹’²’⁴ Departamento de Botânica, Laboratório Biologia de Briófitas, CCB, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

PE, Brasil 

³ Departamento de Botânica, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, Brasil 

Calymperaceae é uma família de musgos acrocárpicos com ampla distribuição nas regiões 

tropicais e subtropicais. O objetivo desta pesquisa foi estudar a distribuição de Calymperes e 

Syrrhopodon, em Floresta Atlântica nordestina para determinar como fatores reprodutivos e 

ambientais influenciam a raridade dos táxons. Foi elaborada uma lista de espécies com base em 

pesquisa bibliográfica, análises de exsicatas de herbários e coletas em remanescentes florestais. 

Essas informações foram complementadas com características da história de vida (tamanho de 

seta, cápsula, caliptra, esporo, opérculo; ornamentação do esporo, ocorrência de peristômio; 

freqüência, ornamentação e forma das gemas) e de fatores ambientais das localidades de 

registro. Registraram-se 13 espécies de Calymperes e Syrrhopodon em Floresta Atlântica 

nordestina, sendo cinco com padrões de distribuição regional e/ou localmente abundantes, 

enquanto que as oito restantes apresentaram padrões de distribuição regional e/ou localmente 

esparsos ou restritos. A altitude e a temperatura sazonal foram os fatores de maior influência na 

distribuição de S. incompletus, S. prolifer e S. gaudichaudii. As características da história de vida 

testadas não apresentaram influência significativa quanto à distribuição. Foram observadas 

diferenças intragenéricas quanto ao tamanho das gemas, embora a morfologia destas não tenha 

apresentado relação direta com a distribuição das espécies. Em Calymperes as gemas são 

pequenas, curto-cilíndricas a elipsóides, enquanto que em Syrrhopodon as gemas podem se 

apresentar grandes, lanceoladas-lineares ou pequenas e curto-cilíndricas, Por sua vez, a 

freqüência de produção de gemas mostrou-se importante na distribuição das espécies, tendo em 

vista que aquelas abundantes apresentaram maior produção de gemas quando comparadas com 

as raras. Modelos de distribuição geográfica potencial foram elaborados para seis táxons de 

distribuição restrita e mostraram-se informativos. A checagem dos modelos em campo permitiu 

a adição de um novo registro de S. africanus. Assim Calymperes e Syrrhopodon estão bem 

representados em Floresta Atlântica nordestina, têm reprodução sexuada rara e reprodução 

assexuada por meio de gemas. Esta última estratégia contribui, mesmo que em proporções 

variáveis, para a manutenção das populações, quer em nível local, quer em nível regional. 

Palavras-chave: musgos, Bryophyta, distribuição, raridade, Nordeste.   
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ABSTRACT 

Calymperaceae is a family of acrocarpous mosses widely distributed in tropical 

and subtropical regions.  The main goal of this research was to study the 

distribution of Calymperes and Syrrhopodon in the northeastern Brazilian Atlantic 

rainforest to determine how reproductive factors and environmental factors 

influence the rarity of taxa. We compiled a list of species based on literature 

review, analysis of herbarium specimens and samplings taken from the forest 

remnants. This information was complemented with characteristic of the life 

history (arrow size, capsule, calyptra, spore, operculum; spore ornamentation, 

peristomium occurrence, frequency, form and ornamentation of gemmae) and 

environmental factors of location records. There were recorded 13 species of 

Calymperes and Syrrhopodon in the Atlantic rainforest, five with patterns of 

regional distribution and/or locally abundant, while the remaining eight showed 

patterns of regional distribution and/or locally sparse or restricted. The altitude 

and seasonal temperature were the most influential factors in the distribution of S. 

incompletus, S. prolifer and S. gaudichaudii. The life history characteristics tested 

showed no significant influence on the distribution. Intrageneric differences were 

observed regarding the size of the gemmae, although the morphology of these has 

not submitted directly related to the distribution of species. In Calymperes gemmae 

are small, short-cylindrical to ellipsoid, while in Syrrhopodon gemmae can appear 

large, lanceolate-linear or small and short-cylindrical, in turn, the frequency of 

gemmae production was an important factor in the distribution species, 

considering that these were more abundant production of gemmae compared with 

the rare.  Potential geographical distribution models were developed for six taxa of 

restricted distribution and were informative. The validation of the models in the 

field allowed the addition of a new record of S. africanus. So Calymperes and 

Syrrhopodon and are well represented in the northeastern Brazilian Atlantic 

rainforest, have rare sexual reproduction and asexual reproduction through 

gemmae. This last strategy contributes, even in varying proportions, to the 

maintenance of populations, either locally or regionally. 

Keyword: mosses, Bryophyte, distribution, rarity, northeast. 
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INTRODUÇÃO1 

 As briófitas se distribuem em pequenas populações separadas umas das outras 

no mesmo ambiente, e a necessidade de colonização de novos sítios é uma constante 

(Södertrom & Herben, 1997). Espécies localmente abundantes podem ser raras 

regionalmente devido a limitações na reprodução e na dispersão a longa distância 

(Södertröm & During 2005). Este quadro é agravado em espécies dioicas, nas quais 

separação espacial dos sexos pode limitar a fertilização e a formação de esporófitos, e 

consequentemente a dispersão de esporos e o estabelecimento de novas populações 

(Söderström & Herben, 1997; Oliveira & Pôrto, 1998; Snäll, 2003; Maciel-Silva, 2011). 

Um dos principais fatores relacionados à distribuição e ao estabelecimento de 

novas populações é a habilidade de dispersão, estreitamente relacionada ao tamanho 

dos diásporos. Diásporos pequenos (esporos e gemas com 15-25µm) podem ser mais 

eficientemente dispersos a longa distância quando comparados a diásporos maiores 

(esporos e gemas com 50-200µm) (Söderström & Herben, 1997; Söderström & During, 

2005; Löbel & Rydin, 2009, 2010). Por outro lado, a raridade de algumas espécies pode 

ser explicada pela especificidade de habitat, imitações fisiológicas e competição com 

outras espécies (Cleavitt, 2002; 2005). 

Através de ferramentas modernas como os modelos de distribuição geográfica 

potencial (modelagem) tem sido possível avaliar a importância de fatores ambientais na 

distribuição de espécies e conseqüentemente prever a ocorrência delas em áreas 

inexploradas, o que é de suma importância para espécies raras e ameaçadas de extinção 

(Loiselle et al., 2003; Guisan et al., 2005; Siqueira & Durigan, 2007; Marmion et al., 2009; 

Kamino, 2009; Mateo et  al., 2012). 

 Calymperaceae é uma das principais famílias de musgos ocorrentes em florestas 

tropicais e sua preservação é de relevância para a integridade e funcionamento dos 

ecossistemas (Reese, 1993; Grastein et al. 2001). Apesar de sua distribuição mundial, 

Calymperaceae apresenta espécies raras. Esta família inclui espécies acrocárpicas, em 

sua maioria dioicas, com distribuição predominante nos trópicos e subtrópicos. Os 

gêneros Calymperes e Syrrhopodon são os mais representativos em espécies e 
                                                           
1 Correspondência: Renata Silva Farias, Departamento de Botânica, Laboratório Biologia de Briófitas, CCB, Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, s/n, CEP: 50670-901, Recife, PE, Brasil. E-mail: renata.s.farias@hotmail.com 
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caracterizam-se pelo hábito epífito, filídios com células grandes e hialinas (cancelinas), 

localizadas próximas à região basal, produção freqüente de gemas unisseriadas no ápice 

ou na costa de filídios denominados gemíferos e rara ocorrência de esporófitos (Reese, 

1993).   

 Portanto, com base nos dados de literatura sobre a distribuição de Calymperes e 

Syrrhopodon, desenvolveu-se esta pesquisa com o objetivo de estudar a distribuição dos 

gêneros em Floresta Atlântica nordestina, investigar as possíveis causas de raridade das 

espécies e prever possíveis áreas com potencial de ocorrência das espécies, utilizando os 

modelos de distribuição geográfica. As seguintes questões foram levantadas: (1) Fatores 

ambientais influenciam a distribuição das espécies? Em caso afirmativo, quais fatores e 

de que forma influenciam essa distribuição e determinam a raridade das espécies? (2) 

Características de história de vida relacionadas à reprodução e à dispersão podem 

explicar a abrangência da distribuição das espécies?  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

 A Floresta Atlântica nordestina compreendida do Rio Grande do Norte à Sergipe 

(Lat. 05° 47' 42'' e 10° 54’ 40’’ S Long. 35° 12' 34" e 37° 04’ 18’’ W; Figura 1), se estende 

por 595km² sentido norte-sul e apresenta condições ambientais distintas, com variações 

altitudinais que favorecem as diversas formações florestais: florestas de terras baixas 

(<100m), as florestas submontana (>100-600m) e os encraves na Caatinga (>600-

1.200m), denominados de brejos de altitude nordestinos (Andrade-Lima, 1982; Neto & 

Tabarelli, 2002; Tabarelli et al., 2006).  

 As florestas de terras baixas, em geral, ocupam as planícies costeiras, sendo 

caracterizadas por elevadas temperaturas e precipitação. As médias anuais de 

temperatura e precipitação pluviométrica são ca. 25°C e 2.000mm (Veloso et al., 1991; 

Tabarelli et al., 2006). As florestas submontana, são caracterizadas por relevo 

montanhoso, com grandes variações de temperatura e precipitação, com médias anuais 

de ca. 23°C e 1.000mm, respectivamente. Os brejos de altitude apresentam vegetação 

seca, com redução de temperatura e umidade relativa, associados a chuvas orográficas, 
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com níveis de precipitação superior a 1200mm/ano (Andrade-Lima, 1982; Veloso et al., 

1991; Tabarelli et al., 2006; Ribeiro et al., 2009). 

A presença de características adaptativas como hábito contorcido para evitar a 

perda de água, cancelinas para a estocagem e armazenamento de água indicam que 

fatores ambientais exercem um efeito sobre a vida de espécies de Calymperaceae. Assim, 

as variações climáticas encontradas na Floresta Atlântica nordestina podem ser 

importantes para a distribuição das espécies. 

Elaboração da Lista das espécies 

 Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (Costa et al., 2010, 2011; 

http://inct.splink.org.br) com o objetivo de compilar as espécies de Calymperes e 

Syrrhopodon registradas para o domínio de Floresta Atlântica nordestina do Rio Grande 

do Norte à Sergipe. Adicionalmente, foram consultados os Herbários JPB-PB, UFP-PE, 

IBT-SP para exame de amostras, resultando na análise de mil e cento e cinquenta e três 

exsicatas destes dois gêneros. Na ocasião, foram feitas confirmações das identificações, 

atualizações nomenclaturais, identificações de material indeterminado e a verificação de 

estruturas reprodutivas com o auxílio de literatura especializada Florschütz (1964), 

Reese (1993) e Buck (2003). 

 Após o diagnóstico dos remanescentes florestais (MMA 2002) com lacunas de 

amostragem, foram realizadas coletas complementares nos Estados de Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, priorizando-se Unidades de Conservação, Reservas Particulares e 

Parques Estaduais.  Para a identificação das amostras, a preparação do material constou 

da re-hidratação, montagem de lâminas sob estereomicroscópio e identificação no 

microscópio binocular, com auxílio de literatura. Todo o material testemunho foi 

acondicionado no Herbário da Universidade Federal de Pernambuco – UFP. 

Banco de dados: parâmetros ambientais e história de vida 

 Para o estudo foram reunidas informações sobre coordenadas geográficas, 

altitude, localidade das amostras e a ocorrência das espécies. Os dados correspondentes 

à temperatura (média anual, sazonal, diurna, do trimestre mais frio, úmido, seco, quente, 

máxima do trimestre mais quente, mínima do trimestre mais frio, faixa anual de 

temperatura, “isothermality”), precipitação (média anual, sazonal, trimestre mais frio, 

seco, úmido, quente, mês mais úmido e seco), e índice de aridez (umidade) das 

http://inct.splink.org.br/
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localidades com registro das espécies foram obtidos no WorldClim 

(http://www.worldclim.org/). 

 As informações referentes às características da história de vida foram obtidas em 

literatura especializada (Reese, 1993; Allen, 1994; Gradstein et al., 2001; Buck, 2003) e 

constam de:  

 Reprodução sexuada - Produção de esporófito (presente ou desconhecida); 

Características do esporófito (tamanho de seta, cápsula, caliptra, opérculo e presença ou 

ausência de peristômio) e Características dos esporos (Tamanho dos esporos; 

Ornamentação dos esporos - liso, papiloso ou granular) (Tabela 1);  

 Reprodução assexuada – Produção de Gemas (freqüente ou rara); Localização de 

Gemas (ápice ou costa do filídio); Ornamentação das Gemas (lisa a rugosa); Forma das 

Gemas (curto-cilíndrica à elipsóide ou lanceolada a linear) (Tabela 1).  

 Além dos dados obtidos em literatura, foram registrados a presença/ausência de 

reprodução sexuada (esporófitos) e assexuada (gemas) e o tamanho de esporos e de 

gemas com base nas amostras de herbário e coletadas em campo. Uma vez que não 

foram encontrados esporófitos nas amostras para medição de esporos, as análises foram 

realizadas apenas para as gemas. Foram seis as espécies que apresentaram amostras 

com número suficiente de gemas: Calymperes afzelii, C. erosum, C. palisotii, Syrrhopodon 

africanus, S. parasiticus e S. incompletus. Para o estudo, foram selecionadas três a cinco 

amostras de diferentes localidades por espécie e, de cada amostra, destacaram-se dez 

filídios gemíferos. As gemas foram observados sob microscópio óptico e fotografadas. 

Posteriormente, as fotos foram importadas para o programa Image Tool (UTHSCSA 

ImageTool Version 3.0), onde foram escolhidas 15 gemas de cada amostra, para aferir o 

comprimento e a largura. Também foi calculado o índice de forma (C/L) onde valores 

próximos a 1 indicam gema curto-cilíndrica a elíptica e valores maiores que 1 gema 

aciculada a linear.  

Classificação da raridade 

 Para classificar as espécies quanto à raridade foram considerados o número de 

áreas (= freqüência regional) e o número de amostras por áreas (= abundância local). O 

mapa de distribuição das espécies foi elaborado no programa Arcview 3.2. 

Posteriormente, os valores de freqüência e abundância, foram utilizados para gerar um 

http://www.worldclim.org/
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gráfico no programa Statistica 8.0, o qual serviu para enquadrar as espécies conforme 

Söderström (1989): core–regionalmente freqüente e localmente abundante; rural–

regionalmente freqüente e localmente esparsa; urbana–regionalmente esparsa e 

localmente abundante e satélite–regionalmente rara e localmente esparsa.  

Aplicação da modelagem de distribuição geográfica potencial 

 No intuito de predizer novas áreas de ocorrência das espécies, a modelagem foi 

utilizada para espécies de distribuição rara (satélites). Para espécies que apresentavam 

menos de oito pontos de ocorrência foram compiladas informações de sites 

especializados, por exemplo, specieslink (http://inct.splink.org.br), juntamente com as 

coordenadas geográficas a partir dos sites do IBGE (http://www.ibge.gov.br) e GEOnet  

Names Server (http://earth-info.nga.mil/gns/html/), visto que este é o número mínimo 

aceitável pelo programa. O limiar de corte aplicado na modelagem das espécies foi de 

10% de presença (10 percent training presence), pois a maioria dos pontos 

georreferenciados está em escala de município.  

 Foi realizada uma análise de correlação para as 19 variáveis climáticas retiradas 

do Worldclim, utilizando o programa ENMTools 1.3, com o limite de corte de 0.7 (70%, 

segundo Pearson et al., 2007), visando minimizar a redundância entre as mesmas. A 

partir desta análise, foram escolhidas seis variáveis menos correlacionadas entre si: 

média diurna de temperatura (média dos meses máxima-mínima de temperatura), 

temperatura sazonal (faixa anual de temperatura), média de temperatura do trimestre 

mais úmido, precipitação anual, precipitação sazonal (faixa anual de precipitação), 

precipitação do trimestre mais frio, além da altitude e índice de aridez 

(http://glct.umiacs.umd.ed/index.shtml).  

 As variáveis ambientais selecionadas foram redimensionadas por meio do cálculo 

dos valores dos pixels, visto que, devido ao número mínimo de pontos das espécies, a 

escala de 10 km foi utilizada para o georreferenciamento das mesmas. As seis espécies 

(Calymperes erosum, C. tenerum, Syrrhopodon africanus, S. brasiliensis, S. cryptocarpos, S. 

gaudichaudii) foram modeladas para o Brasil, visto que, um maior número de pontos foi 

obtido na base de dados do Herbário virtual referente a outras regiões do Brasil, assim 

na modelagem realizada para as mesmas, destacou-se apenas a região Nordeste. 

 Para a modelagem das espécies selecionadas, foram utilizados os algoritmos 

Bioclim (openModeller), Enviromental distance (openModeller) e Maxent  (Phillips et al., 

http://inct.splink.org.br/
http://earth-info.nga.mil/gns/html/
http://glct.umiacs.umd.ed/index.shtml
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2006). O Bioclim e o Maxent foram utilizados para espécies que apresentavam no 

mínimo oito pontos de ocorrência, enquanto que o Enviromental distance, para espécies 

com menos de oito pontos. Bioclim (openModeller) é um algoritmo que utiliza um 

“pacote” de variáveis ambientais e para cada célula (pixel) encontra-se uma média e um 

desvio padrão associados aos pontos de ocorrência da espécie. Enviromental distance 

(openModeller), é um algoritmo que normaliza os valores das variáveis ambientais e 

calcula a distância ambiental para cada ponto de ocorrência, selecionando a menor 

distância entre as mesmas. Maxent é o algoritmo que realiza previsões ou inferências a 

partir de dados incompletos, estimando a probabilidade de ocorrência e encontrando a 

distribuição mais próxima (Phillips et al., 2006). 

 O mapa (shape) do Bioma Floresta Atlântica foi sobreposto aos mapas de 

ocorrência das espécies estudadas com o objetivo de verificar se as áreas de potencias 

de presença estavam sobre áreas de Floresta Atlântica. A validação em campo foi 

realizada apenas para modelos que apresentassem ≥ 50% de probabilidade de áreas 

preditivas em toda a extensão de Floresta Atlântica nordestina.  

Análise dos Dados 

1. Influência dos fatores ambientais sobre a distribuição de espécies  

 Para avaliar o efeito de fatores ambientais sobre a distribuição das espécies de 

Calymperes e Syrrhopodon foi realizada uma análise de correspondência canônica (CCA) 

no programa Pc-Ord 4.0. Nesta análise, foram utilizadas sete variáveis ambientais 

resultantes da análise de correlação no programa ENMTools 1.3 (média diurna de 

temperatura, temperatura sazonal, do trimestre mais úmido, precipitação anual, sazonal, 

do trimestre mais frio) e altitude, exceto o índice de aridez, o qual foi utilizado apenas 

para a aplicação dos modelos de distribuição. Foi utilizado um limite de corte, cutoff, no 

valor de 0.4 (valor padrão 0.2), onde foram selecionadas as variáveis que mais 

influenciaram na distribuição das espécies. 

 Além disso, utilizando uma das variáveis de maior influência da CCA, acrescido de 

precipitação anual, foi realizado um estudo de amplitude para estes fatores, utilizando 

os valores extremos (mínimo e máximo) para cada área com registro das espécies, com 

base nas informações contidas no banco de dados, no intuito de verificar a amplitude de 

ocorrência das espécies core e as possíveis limitações das satélites.  
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1.2-Influência da história de vida sobre a distribuição de espécies  

 Com relação à história de vida das espécies, foi realizada uma análise de 

componentes principais (PCA) no programa Pc-Ord 4.0, para verificar a correlação entre 

os caracteres morfológicos e a distribuição das espécies. Nesta análise foram utilizadas 

tamanho da seta, cápsula, esporo, caliptra e opérculo, selecionando as variáveis de maior 

influencia na distribuição espécies.  

 Além disso, foram utilizadas as análises de regressão linear simples e testes G, 

para verificar se as características da história de vida influenciam na distribuição das 

espécies. Para as variáveis contínuas (tamanho de esporo, cápsula, seta, caliptra e 

opérculo) foram usadas regressões lineares as e para as variáveis categóricas 

(ornamentação do esporo, presença/ausência de peristômio, frequência, ornamentação 

e localização das gemas) foram usados testes G.  

 Com o propósito de relacionar a frequência, o tamanho (comprimento e largura) 

e a forma das gemas de Calymperes e Syrrhopodon com o respectivo grau de raridade das 

espécies foram realizadas as seguintes análises no programa Statistica 8.0: teste G para 

relacionar a frequência de amostras com e sem gemas vs. o grau de raridade dessas 

espécies e ANOVAs Aninhadas com o teste de Tukey a posteriori para avaliar o efeito da 

espécie e da localidade de coleta sobre o tamanho e a forma das gemas, determinando  

possíveis diferenças entre os táxons e variação intraespecífica entre localidades 

distintas. 

1.3- Validação dos modelos de distribuição 

 De acordo com os modelos de distribuição potencial das espécies, foram 

realizadas duas validações. A primeira, foi realizada no programa Arcview, com os 

resultados obtidos no software Maxent e OpenModeller. Os modelos gerados pela técnica 

bootstrap, usada para grandes amostras, foram validados pelo valor da taxa e análises de 

ROC (usando o valor de AUC – Area Under Curve). Por fim, a significância dos modelos foi 

testada por uma proporção binomial no programa BioEstat 5.0, observando-se a 

significância estatística do valor de P.  

 A segunda validação foi realizada em campo.  A partir dos mapas gerados, foram 

selecionadas três áreas, com valores de pixel a partir de 50% de adequabilidade 
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ambiental potencial de ocorrência das espécies. Deste modo, as áreas foram visitadas 

para registrar a presença das espécies. 

 

RESULTADOS 

Distribuição e riqueza das espécies 

 Foram registradas 13 espécies de Calymperaceae em Floresta Atlântica 

nordestina, cinco pertencentes a Calymperes e oito a Syrrhopodon. Vinte e sete áreas 

apresentaram registros de Calymperaceae. A riqueza de espécies das áreas variou de 

uma (Parque Estadual Dunas de Natal-RN, Reserva Biológica Guaribas-PB, Jardim 

Botânico Benjamim Maranhão-PB e Área de Proteção Ambiental Massangueira-AL) até o 

máximo de oito espécies (Reserva Particular de Patrimônio Natural-RPPN Frei Caneca-

PE, Reserva Ecológica Gurjaú-PE e Estação Ecológica de Murici–AL) (Figura 1).  

Categorias de raridade 

 Duas espécies mostraram ter distribuição core (C. afzelii, C. palisotii), três rurais 

(S. incompletus, S. parasiticus e S. prolifer), duas urbanas (C. lonchophyllum e S. ligulatus) 

e seis satélites (C. erosum C. tenerum, S. brasiliensis, S. cryptocarpos, S. africanus e S. 

gaudichaudii) (Figura 2).  

Análise dos fatores ambientais e história de vida 

 A temperatura sazonal e a altitude foram os fatores de maior influência sobre a 

distribuição de S. incompletus, S. gaudichaudii e S. prolifer. Para as demais espécies essas 

variáveis não exerceram influência. A análise de CCA selecionou como variáveis mais 

significativas a altitude, temperatura sazonal, do trimestre mais úmido, precipitação do 

trimestre mais frio, precipitação anual. O resultado desta análise foi explicado pelos 

seguintes valores eixo 1= 32%; eixo 2= 18% e 3= 13% (Figura 3). 

 De acordo com os dados de história de vida e o número de amostras das espécies 

por área, a análise de PCA selecionou quatro variáveis de maior influência: tamanho da 

seta, esporo, caliptra e cápsula. Este resultado foi explicado através do eixo 1= 25.3%; 

eixo 2= 17.7% e eixo 3= 12.7% (Figura 4). 

  As variáveis contínuas de história de vida, resultantes da regressão linear 

simples não apresentaram relação significativa com a distribuição das espécies, ao passo 



FARIAS, R. S. Distribuição dos gêneros Calymperes e Syrrhopodon... 33 

que, a variável presença/ausência do peristômio, resultante do teste G, apresentou 

significância marginal (Tabela 2).  

 No que diz respeito à influência de amplitude da altitude e precipitação anual, 

verificou-se que as espécies core e as rurais apresentaram ampla faixa de ocorrência, 

enquanto que, espécies urbanas e satélites foram mais restritas (Figura 5). 

 Gemas diferiram significativamente em tamanho e forma entre as espécies e 

entre as áreas (Tabela 3 e 4; Figura 6 e 7). No entanto, foi observada a formação de três 

grupos: um exclusivo das espécies de Calymperes, um intermediário com S. incompletus e 

o terceiro com S. africanus e S. parasiticus. Syrrhopodon incompletus, apresentou gemas 

ca. 130µm, cujo tamanho se assemelhou a C. afzelii, C. erosum e C. palisotii, com gemas 

curto-cilindricas à elípticas de 148 a 216 µm, por este motivo enquadrou-se como grupo 

intermediário. Syrrhopodon africanus e S. parasiticus formaram um agrupamento à 

parte, com gemas estreito-lineares variando de 287 a 398µm (Figuras 6 e 7). 

Syrrhopodon africanus e S. parasiticus, com distribuição restrita e abundante, 

respectivamente, apresentaram as gemas com maior índice de forma (21µm e 20µm), 

diferindo significativamente das demais espécies. No entanto, gemas menores também 

foram registradas em espécies satélites, rural e core (Tabela 5, Figuras 6 e 7).  

  Análise dos modelos de distribuição potencial 

A modelagem de C. erosum (Figura 8A), S. brasiliensis (Figura 8D), S. cryptocarpos 

(Figura 8E) e S. gaudichaudii (Figura 8F), mostrou acurácia alta (Tabela 5), porém os 

modelos foram pouco significativos por apresentarem apenas 20-40% de 

adequabilidade ambiental, ou seja, probabilidade de áreas preditivas, enquanto que para 

C. tenerum (Figura 8B) e S. africanus (Figura 8C), apresentaram acurácia alta (Tabela 5), 

com mais de 50% adequabilidade.  

A validação foi realizada nas seguintes áreas: A6 (06°58'12’’S e 35°42'15"W), A17 

(08°42’37’’S e 35°50’01’’W), e A21 (09°29'32"S e 36°23'00’’W) (Figura 1). Contudo, das 

espécies escolhidas, apenas S. africanus foi encontrada em uma das áreas (A17), 

corroborando a eficácia de um modelo.  
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DISCUSSÃO  

 A família Calymperaceae está bem distribuída em Floresta Atlântica nordestina, 

sendo representada por cinco espécies de Calymperes e sete de Syrrhopodon. As espécies 

apresentaram distribuição geográfica variável, sendo duas muito abundantes e um 

maior número categorizada como raras.  

A altitude e a temperatura sazonal são os fatores ambientais que exercem maior 

influência sobre a distribuição das espécies, particularmente de S. incompletus, S. prolifer 

e S. gaudichaudii. Essas espécies ocorrem em florestas úmidas de baixas a moderadas 

altitudes, embora alcancem até 1.700m (Reese, 1993). Em Floresta Atlântica nordestina, 

S. incompletus e S. prolifer apresentaram grande amplitude de tolerância aos fatores 

ambientais, enquanto que S. gaudichaudii apresentou distribuição rara (satélite). 

Todos os espécimes de Calymperes e Syrrhopodon examinados não portavam 

esporófito. A raridade da maioria de espécies dioicas tem sido atribuída à baixa 

frequência e/ou ausência de reprodução sexuada, devido, entre outros fatores, à 

distância entre os indivíduos de sexos distintos ou entre as suas populações (Longton, 

1992; Laaka-Lindberg et al., 2000). Esporófitos de Calymperes e Syrrhopodon são bem 

mais raros na natureza do que os propágulos assexuais. Reese (1984), estudando 

populações de Syrrhopodon texanus, musgo dióico, verificou que a maioria de seus 

espécimes encontrava-se com filídios gemíferos (95 das 509 espécimes de herbário) e 

apenas 28 (cerca de 5%), apresentavam esporófitos. Dessa forma, a reprodução 

assexuada pode estar compensando a dificuldade de ocorrência da reprodução sexuada 

por longo período, com esporádicos (provavelmente bem sucedidos) eventos de 

reprodução sexuada. 

 As características de história de vida que foram testadas (PCA e Testes G), não 

mostraram exercer influência significativa sobre a distribuição das espécies, e tampouco 

explicaram o grau de raridade das mesmas.  

O estudo mais detalhado sobre as gemas de Calymperes e Syrrhopodon evidenciou 

diferenças intragenéricas relevantes. Em Calymperes, as gemas são pequenas, com forma 

curto-cilíndrica a elipsóide, e se localizam no ápice do filídio, o que sugere uma 

simplificação em sua forma, para um transporte eficiente pela corrente de ar (Reese, 

2000). Em Syrrhopodon, p.ex. Syrrhopodon africanus e S. parasiticus apresentaram gemas 

grandes, de forma lanceolada-linear, localizadas na costa do filídio. Segundo Reese 
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(2000), gemas com esta morfologia parecem melhor adaptadas ao desprendimento e à 

dispersão pela água, visto que são maiores e podem apresentar limitações à dispersão 

pelo vento. 

Coincidentemente, C. afzelii e C. palisotii categorizadas como core,                                                    

apresentaram freqüente produção de gemas (Reese, 1993), sendo estas curto-

cilíndricas, localizadas no ápice do filídio.  

As três espécies categorizadas como rurais, também apresentaram larga 

amplitude de tolerância aos fatores ambientais. No que diz respeito às gemas, S. 

incompletus e S. prolifer apresentam gemas de forma curto-cilindrica sendo estas 

localizadas no ápice do filídio e segundo literatura, de rara produção, ao passo que e S. 

parasiticus têm gemas lanceolada-linear, localizadas na costa do filídio, com freqüente 

produção. Embora com limitações nas reproduções sexuada e assexuada, a ampla 

distribuição dessas espécies pode estar relacionada à maior longevidade e ao eficiente 

estabelecimento de seus diásporos (esporos e/ou gemas). Segundo Söderström & 

Herben (1997) Söderström & During (2005), a persistência em longo prazo das espécies 

no ambiente, depende não somente da eficiência de dispersão, como da germinação e o 

sucesso de estabelecimento.  

Calymperes lonchophyllum e Syrrhopodon ligulatus categorizadas como urbana, 

evidenciaram larga amplitude quanto aos fatores ambientais. Quanto à reprodução 

assexuada, segundo Reese (1993), C. lonchophyllum têm rara produção de gemas, 

enquanto que S. ligulatus freqüente produção. Embora as espécies apresentem 

diferenças quanto a produção de gemas, ambas evidenciaram maior distribuição local do 

que regional. 

As espécies categorizadas como satélites, em particular, C. erosum e C. tenerum, 

embora de distribuição restrita, apresentam características de história de vida 

favoráveis, tais como freqüente produção de gemas (Reese, 1993), de tamanho pequeno 

e localizadas no ápice do filídio, o que facilitaria à dispersão a longa distância. Uma vez 

que os modelos de distribuição potencial evidenciaram áreas com moderada 

probabilidade de ocorrência é possível que com investimento em trabalho de campo a 

distribuição dessas espécies possa ser ampliada. 

Syrrhopodon africanus, S. brasiliensis, S. cryptocarpos e S. gaudichaudii, também 

categorizadas como satélites apresentaram distribuição mais restrita quando 
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comparadas a C. erosum e C. tenerum, pois, ocorreram em faixa altitudinal limitada, e 

apenas em localidades com menor variação de precipitação. 

Um dos fatores que pôde contribuir para a representatividade restrita de S. 

brasiliensis, S. cryptocarpos e S. gaudichaudii pode ser o tamanho reduzido dos seus 

gametófitos (ca. 0.5-1mm; Reese, 1993), os quais são de difícil visualização em campo. 

Além disso, S. cryptocarpos, embora tenha esporófito conhecido, apresenta cápsula 

imersa (ca. 0.4mm; Reese, 1993), encoberta pelos filídios periqueciais.  

Quanto à reprodução assexuada, de acordo com dados de literatura, S. brasiliensis 

tem freqüente produção de gemas, enquanto que, S. cryptocarpos e S. gaudichaudii têm 

rara produção, embora suas gemas apresentem forma curto-cilindricas, pequenas e 

localizadas no ápice do filídio, características estas que facilitariam a dispersão, essas 

espécies apresentaram distribuição rara. Na modelagem realizada para S. brasiliensis, S. 

cryptocarpos e S. gaudichaudii, as áreas com potencial de ocorrência coincidiram com 

aquelas onde já se tem registro. Portanto, é possível que essas espécies tenham 

naturalmente distribuição rara. Sendo assim, ressalta-se a importância de conservação 

das suas áreas de ocorrência. 

Syrrhopodon africanus, a sua distribuição restrita pode estar relacionada a 

características de história de vida, pois, segundo literatura, apesar da frequente 

produção de gemas, estas estruturas têm forma lanceolada-linear, ou seja, são 

relativamente grandes e pesadas, além de se localizarem na costa do filídio, o que 

dificulta a dispersão à longa distância, favorecendo a manutenção de populações locais 

(Reese, 2000; 2001). A adição de um novo registro de S. africanus em área indicada pelo 

modelo de distribuição geográfica elaborado, reforçou a importância de se utilizar 

programas de modelagem, e principalmente, a necessidade de validação em campo, 

visando encontrar novas populações em áreas como a Floresta Atlântica nordestina. 

As espécies classificadas neste trabalho como satélites (raras) ocorreram em 

áreas com maior altitude e médias de precipitação superiores a 900 mm, sugerindo que 

restrições às suas distribuições podem estar sendo determinadas pela ausência de 

habitats específicos. Söderström & Herben (1997), Cleavitt (2005) e Vellak et al. (2007), 

que estudaram a dinâmica de populações, padrões da biologia de briófitas raras e razões 

para a raridade, observaram grandes restrições das espécies raras quanto à 

características microambientais, visto que, estas preferem lugares mais úmidos, 
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ocupando hábitat específicos, porém, as pequenas populações de espécies raras são mais 

vulneráveis a extinções estocásticas.  

O tamanho dos diásporos pode determinar a distribuição das espécies, pois 

influencia na habilidade de dispersão e no estabelecimento (Söderström & During, 

2005). No entanto, o tamanho das gemas não mostrou relação direta com a distribuição 

das espécies de Calymperes e Syrrhopodon em Floresta Atlântica nordestina. Demandas 

conflitantes entre a capacidade de dispersão e de estabelecimento dos diásporos podem 

estar envolvidas (Löbel & Rydin, 2010), uma vez que gemas maiores tendem a persistir 

no ambiente por mais tempo, estabelecendo-se mais facilmente que gemas menores. Por 

outro lado, essas últimas podem ser dispersas mais facilmente, alcançando longas 

distâncias (Söderström & During, 2005). 

Os mapas de distribuição potencial gerados para as espécies selecionadas de 

Calymperes e Syrrhopodon foram informativos, visto que, em sua maioria, apresentaram 

alto valor de acurácia, apesar de que algumas espécies mostraram, segundo o modelo, 

apenas áreas preditivas próximo das quais já haviam sido assinaladas. Portanto, esses 

resultados sugerem que para a escala geográfica em estudo, a inclusão na modelagem de 

dados climáticos, com maior número de pontos de ocorrência e outras variáveis, p. ex.: 

dados topográficos, edáficos, potencial de evapotranspiração, viriam a tornar o modelo 

mais robusto. 

 

CONCLUSÕES 

 Os gêneros Calymperes e Syrrhopodon confirmam-se como bem representativos 

em Floresta Atlântica nordestina. As treze espécies encontradas são dioicas, 

apresentando reprodução sexuada rara e reprodução assexuada por meio de gemas. 

Esta última estratégia contribui, mesmo que em proporções variáveis, para a 

manutenção das populações, quer em nível local, quer em nível regional. Por sua vez, o 

tamanho dos diásporos não estabeleceu relação com a distribuição das espécies.  

 A altitude, a temperatura sazonal e a precipitação são os fatores de maior 

influência na distribuição das espécies de Calymperes e Syrrhopodon, particularmente, 

das raras (satélites), que apresentam menor capacidade de tolerância e ocorrem em 

habitats seletivos. Por outro lado, as espécies abundantes (core) têm larga amplitude 
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ecológica, são tolerantes a maiores variações dos fatores ambientais, ocorreram em uma 

ampla faixa altitudinal, além de possuírem frequente produção de gemas, com 

morfologia apropriada à dispersão a longa distância. 

  Portanto, ‘novas pesquisas’ utilizando características da história de vida das 

espécies relacionadas à reprodução e à dispersão, obtidas principalmente, em campo, 

bem como, a inclusão de outros fatores ambientais, por exemplo, topográficos, edáficos, 

podem aprofundar o conhecimento da distribuição de espécies de briófitas. Sem dúvida 

todas as informações adquiridas irão contribuir para a melhor predição de áreas por 

modelagem de distribuição potencial, possibilitando encontrar novas ocorrências das 

espécies estudadas, e assim, contribuir para a conservação das mesmas e da Floresta 

Atlântica nordestina.  

 

 

ADIÇÕES TAXONÔMICAS E ALTERAÇÕES: Nenhuma 
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Figura 1. Riqueza de espécies de Calymperaceae em Floresta Atlântica nordestina. 

A1 - P.E. Duna de Natal/RN; A2 - RPPN Mata Bela/RN; A3 - RPPN Mata Estrela/RN; A4 - REBIO 

Guaribas/PB; A5 - APA Mamanguape/PB; A6 - ResEc Mata do Pau-Ferro/PB; A7 - RPPN 

Pacatuba/PB; A8 - RPPN Gargaú/PB; A9 - Jardim Botânico B. Maranhão/PB; A10 - Engenho Água 

Azul/PE; A11 - Mata do Estado/PE; A12 - R. E. Charles Darwin/PE; A13 - ResEc Dois irmãos/PE; 

A14 - R. E Gurjaú/PE; A15 - E. E Tapacurá/PE; A16 - REBIO Saltinho/PE; A17 - RPPN Frei 

Caneca/PE; A18 - R.M. Bonito/PE; A19 - P. E. J. V. Sobrinho/PE; A20 - RPPN Fazenda Bituri/PE; 

A21 - REBIO Pedra Talhada/AL; A22 - Usina Serra Grande/AL; A23 - E. E. Murici/AL; A24 - APA 

Massangueira/AL; A25 - R. V. S Mata do Junco/SE; A26 - P. N. Itabaiana/SE; A27 - APA Litoral 

Sul/SE. 
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Tabela 1- Características da história de vida das espécies de Calymperes e Syrrhopodon compiladas de literatura (Reese 1993).  Produção 
de esporófito; Tamanho da seta; cápsula; caliptra; opérculo; Ornamentação do esporo; presença/ausência peristômio; localização; 
frequência; ornamentação e forma das gemas. 

Espécies Produção 

 

Seta 

(mm) 

Cápsula 

(mm) 

Caliptra 

(mm) 

Opérculo 

(mm) 

Esporo 

(µm) 

Orn. 

Esporo 

Peristômio 

(A/P) 

Gemas 

(filídio) 

Frequência 

(gema) 

Orn. 

(gema) 

Forma 

(gema) 

C.afzelii Sw. Presente 4.5 2-2.5 4 0.75 19-23 Papiloso Ausente Ápice  Frequente Liso Curto-cilindrica 

C.erosum Müll.Hal Presente 3-4.5 2.5-3 3.5-4.5 0.6-0.8 20-26 Liso a 
papiloso 

Ausente Ápice  Frequente Liso Curto-cilindrica 

C.lonchophyllum Schwägr. Presente 10 1.7-2.5 4-4.7 1.1 17-24 Papiloso Ausente Ápice  Rara Rugosa Curto-cilindrica 

C.pallisotii Schwägr. Presente 3 2 3-3.5 0.5 28-35 Papiloso Ausente Ápice  Frequente Liso Curto-cilindrica 

C.tenerum Müll.Hal Desconhecida - - - - - - Ausente Ápice  Frequente Liso Curto-cilindrica 

S.africanus Mitten Presente 2-2.5 1-1.5 2.5 1 21-47 Granular Presente Costa  Freqüente Liso Linear 

S.brasiliensis W. D. Reese Presente 2.3 1 1 1 12-14 Granular Presente Ápice  Frequente Liso Curto-cilindrica 

S.cryptocarpos Dozy & Molk. Presente 0.7 1 0.7 0.7 19-24  Papiloso Presente Ápice  Rara Liso Curto-cilindrica 

S.gaudichaudii Mont. Presente 4-5 1.5-2 2-2.5 1 16 Granular Presente Ápice  Rara Liso Curto-cilindrica 

S.incompletus Schwägr. Presente 7-12 1.5-2.5 2.5-3.5 1.2 14-19 Liso a 
papiloso 

Presente Ápice  Rara Rugosa Curto-cilindrica 

S.ligulatus Mont. Presente 3-4 1 2 1 17-19 Granular Presente Ápice Frequente Liso Curto-cilindrica 

S.parasiticus (Brid.) Besch. Presente 3-4 1-2 3 1 24-36 Granular Presente Costa  Freqüente Liso Linear 

S.prolifer Schwägr. Presente 5-12 1.2 1.5-3 1 9-12 Granular Presente Ápice  Rara Liso Curto-cilindrica 
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Figura 2. Categorias de raridade (Söderström 1989) das espécies de Calymperes e Syrrhopodon. 
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Figura 3. Diagrama de ordenação de dois eixos da Análise de Correspondência canônica 

entre as espécies de Calymperes e Syrrhopodon e os fatores ambientais da Floresta 

Atlântica nordestina. 

 

Figura 4. Diagrama de ordenação de dois eixos de Análise de Componentes Principais e 

as características da história de vida entre as espécies de Calymperes e Syrrhopodon 

ocorrentes em Floresta Atlântica nordestina. 
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Tabela 2. Características da história de vida vs. distribuição das espécies de Calymperes 

e Syrrhopodon ocorrentes em Floresta Atlântica nordestina. 

Características da história de vida  
 

  

Tamanho do esporo (µm) y = 3.8233 - 341309x 0.0.755 0.3635 
Tamanho da cápsula (mm) y = 3.8169 - 0.4353x 0.0748 0.3659 
Tamanho da seta (mm) y = 3.2843 - 0.0301x 0.0069 0.7869 
Tamanho da caliptra (mm) y = 3.9393 – 0.3161x 0.1344 0.2180 
Tamanho do opérculo (mm) y = 2.936 + 0.2587x 0.0052 0.8149 
                                 Teste G 
               Valor do teste             P 

   
Ornamentação do esporo 4.4987 0.2124 
Presença/Ausência de peristômio 7.7625 0.0512 
Frequência de gemas 2.6685 0.4456 
Ornamentação de gemas 1.6017 0.6590 
Localização das gemas 1.6017 0.6590 
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Figura 5. Amplitude dos fatores ambientais das espécies de Calymperes e Syrrhopodon em Floresta Atlântica nordestina.   
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Tabela 3. Sumário de ANOVAs “Nested” para dados de comprimento, largura, e índice de 

forma das gemas de espécies de Calymperes e Syrrhopodon provenientes de diferentes 

localidades da Floresta Atlântica nordestina. Dados analisados transformados em Log10. 

Característica da gema F P g.l. 

Comprimento    
Efeito da espécie 308.6 <0.0001 5 
Efeito do local da população (espécie) 53.6 <0.0001 14 
Erro   279 

Largura    
Efeito da espécie 164.2 <0.0001 5 
Efeito do local da população (espécie) 22.3 <0.0001 14 
Erro   279 

Forma    
Efeito da espécie 377.29 <0.0001 5 
Efeito do local da população (espécie) 37.21 <0.0001 14 
Erro   279 

 

 

Tabela 4. Categoria de raridade e características das gemas (comprimento, largura, e 

índice de forma) de espécies de Calymperes e Syrrhopodon provenientes de diferentes 

localidades em Floresta Atlântica nordestina. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas entre as espécies (teste de Tukey, α = 0.05).  

 

Espécie Categoria de 
raridade 

   Características das gemas   

    Comprimento 
        (µm) 

   Largura 
   (µm) 

Forma (C/L) Produção  

Calymperes afzelii Core 148,33 ± 2,96 e 24,65 ± 3,11 b 6,19 ± 0,97 b Frequente  

Calymperes erosum Satélite 181,27 ± 64,71 d 26,18 ± 2,33 b 6,92 ± 1,87 b Frequente  

Calymperes palisotii Core 216,67 ± 34,88 c 31,87 ± 4,14 a 6,92 ± 0,83 b Frequente  

Syrrhopodon africanus Satélite 287,12 ± 11,12 b 15,50 ± 4,68 d 20,98 ± 7,16 a Frequente  

Syrrhopodon incompletus Rural 131,97 ± 64,30 f 26,22 ± 4,53 b 5,22 ± 2,80 c Rara  

Syrrhopodon parasiticus Rural 398,73 ± 129,52 a 17,76 ± 5,27 c 25,57 ± 15,02 a Frequente  
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Figura 6. Índice de forma (log comprimento/largura) das gemas de espécies de 

Calymperes e Syrrhopodon coletadas em diferentes localidades em Floresta Atlântica 

nordestina. Valores de índice de forma próximos a 1 representam gemas curto-cilindricas 

a elipsoides, e valores maiores que 1 representam gemas lanceoladas a lineares (Ver 

detalhes na Figura 7).   

 

 

Figura 7. Forma de gemas das espécies de Calymperes e Syrrhopodon baseadas em 

Reese (2001) (fotos: Farias, R. S). A – Syrrhopodon parasiticus; B – Calymperes palisotii; C 

– Syrrhopodon incompletus.  

A 

B 
C 
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Tabela 5. Valores de acurácia das espécies modeladas de Calymperes e Syrrhopodon em 

Floresta Atlântica nordestina. 

Espécies Número 

de pontos 

Algoritmo AUC  Valor de 

  p’ 

Potencial de 

presença 

C. erosum 12 Bioclim 1.0 <0.0001 40% 

C. tenerum 8 Env. distance 1.0 <0.0001 50% 

S. africanus 9 Env. distance 1.0 <0.0001 50% 

S. brasiliensis 4 Env. distance 1.0 = 0.00 30% 

S. cryptocarpos 9 Env. distance 1.0 = 0.00 30% 

S. gaudichaudii 11 Maxent 0.97 = 0.00 30% 
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Figura 8.  Modelo de distribuição potencial para as espécies selecionadas de Calymperes 

e Syrrhopodon em Floresta Atlântica Nordestina. A. Calymperes erosum; B. Calymperes 

tenerum; C. Syrrhopodon africanus; D. Syrrhopodon brasiliensis; E. Syrrhopodon 

cryptocarpos e F. Syrrhopodon gaudichaudii.  

 

A) 
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Figura 1. Área de ocorrência das espécies de Calymperes e Syrrhopodon em Floresta 

Atlântica nordestina 

A1 - P.E. Duna de Natal/RN; A2 - RPPN Mata Bela/RN; A3 - RPPN Mata Estrela/RN; A4 - REBIO 

Guaribas/PB; A5 - APA Mamanguape/PB; A6 - ResEc Mata do Pau-Ferro/PB; A7 - RPPN 

Pacatuba/PB; A8 - RPPN Gargaú/PB; A9 - Jardim Botânico B. Maranhão/PB; A10 - Engenho Água 

Azul/PE; A11 - Mata do Estado/PE; A12 - R. E. Charles Darwin/PE; A13 - ResEc Dois irmãos/PE; 

A14 - R. E Gurjaú/PE; A15 - E. E Tapacurá/PE; A16 - REBIO Saltinho/PE; A17 - RPPN Frei 

Caneca/PE; A18 - R.M. Bonito/PE; A19 - P. E. J. V. Sobrinho/PE; A20 - RPPN Fazenda Bituri/PE; 

A21 - REBIO Pedra Talhada/AL; A22 - Usina Serra Grande/AL; A23 - E. E. Murici/AL; A24 - APA 

Massangueira/AL; A25 - R. V. S Mata do Junco/SE; A26 - P. N. Itabaiana/SE; A27 - APA Litoral 

Sul/SE. 
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Tabela 1. Freqüência das espécies por área de Floresta Atlântica nordestina. 

 Espécies /Áreas                                                                                   

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 

A 

11 

A 

12 

A 

13 

A 

14 

A 

15 

A 

16 

A 

17 

A 

18 

A 

19 

A 

20 

A 

21 

A 

22 

A 

23 

A 

24 

A 

25 

A 

26 

A 

27 

Total CR 

C.afzelii 0 1 3 0 1 0 3 8 0 1 3 19 1 14 1 36 16 0 0 0 6 17 80 0 7 7 5 229 C 

C.erosum 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 S 

C.lonchophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 5 4 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 29 U 

C.palisotii 17 10 18 5 4 11 3 4 28 2 0 3 7 52 0 2 1 0 0 0 1 6 35 5 2 0 2 237 C 

C.tenerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 S 

S.africanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 8 S 

S.brasiliesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 S 

S.cryptocarpos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 S 

S.gaudichaudii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 S 

S.incompletus 0 0 0 0 1 13 1 4 0 0 7 0 0 48 1 9 63 3 11 0 8 12 34 0 1 0 0 220 R 

S.ligulatus 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 4 1 0 0 3 0 10 0 0 0 0 31 U 

S.parasiticus 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 6 1 0 15 1 60 6 0 14 3 2 2 48 0 0 3 0 167 R 

S.prolifer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 19 37 11 70 11 0 2 20 0 0 6 0 185 R 
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