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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um levantamento das espécies de samambaias e 
licófitas do Parque Estadual Pico Paraná (PEPP). O Parque ocupa uma área de 
4.333,84 ha, com trilhas que percorrem de 885 a 1.877 m altitude, situado nos 
municípios de Antonina e Campina Grande do Sul, sendo o Pico Paraná o ponto 
culminante da região Sul do Brasil. A vegetação consiste em Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Alto-montana, com campos de altitude nas porções mais elevadas. 
Para este trabalho foram consideradas apenas as espécies com ocorrência acima de 
1.000 m altitude, onde se concentram as florestas alto-montanas do Parque. Foram 
registradas 134 espécies distribuídas em 56 gêneros e 18 famílias, sendo as mais 
representativas Polypodiaceae (29 ssp.); Hymenophyllaceae (19 ssp.); Dryopteridaceae 
(16 ssp.); Aspleniaceae (11 ssp.); Pteridaceae (10 spp.) e Lycopodiaceae (9 spp.). 
Dentre as espécies encontradas, 41 ocorrem somente no Brasil, sendo 29 dessas 
endêmicas das regiões Sudeste e Sul. Destacam-se espécies como Alsophila capensis 
(L.f.) J.Sm., Eriosorus insignis (Kuhn) A.F.Tryon, bastante raras no Sul do Brasil, e 
Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz. ex Fée) Copel., novo registro para o estado do 
Paraná. Houve também cinco registros inéditos para a região Sul do Brasil como 
Doryopteris paradoxa (Fée) Christ, Huperzia nuda (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch., 
Hypolepis rugosula (Labill.) J.Sm., Fée, Lellingeria myosuroides (Sw.) A.R.Sm. & 
R.C.Moran e Thelypteris tamandarei (Rosenst.) Ponce. Assim, a área de estudo 
demonstra ser um local de grande importância fitogeográfica com altas taxa de 
endemismo, sendo um reduto de interesse maior para a proteção da diversidade das 
samambaias e licófitas. 
Palavras-chave: Campos de altitude, Floresta Ombrófila Densa Alto-montana, 
licófitas, Pico Paraná e samambaias.  
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ABSTRACT 
 

This paper presents a survey of species of ferns and lycophytes Pico Paraná 
State Park (PEPP). The park occupies an area of 4333.84 ha, with trails that run from 
885 to 1877 m altitude, situated in the municipalities of Antonina and Campina Grande 
do Sul, Paraná Peak the highest point in southern Brazil. The vegetation consists of 
dense rain forest in Montana and high montane with high-altitude grassland in portions 
higher. For this work were considered only species occurring above 1,000 m altitude, 
where most upper montane forests of the Park. We recorded 134 species in 56 genera 
and 18 families, the most representative Polypodiaceae (29 spp.); Hymenophyllaceae 
(19 spp.); Dryopteridaceae (16 spp.); Aspleniaceae (11 spp.); Pteridaceae (10 spp.) and 
Lycopodiaceae (9 spp.). Among the species found, 41 occur only in Brazil, with 29 of 
these endemic in Southeast and South stand out as a species Alsophila capensis (L.f) 
J.Sm., Eriosorus insignis (Kuhn) A.F.Tryon quite rare in Southern Brazil and 
Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz. ex Fée) Copel., new record for the state of Parana. 
There were also five unpublished records for the South of Brazil as Doryopteris 

paradoxa (Fée) Christ, Huperzia nuda (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch., Hypolepis 

rugosula (Labill.) J.Sm., Fée, Lellingeria myosuroides (Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran 
and Thelypteris tamandarei (Rosenst.) Ponce. Thus, the study area proved to be a 
place of great importance phytogeographical with high rate of endemism, being a 
stronghold of major importance for the protection of the diversity of ferns and 
lycophytes.  
Keywords: Mountain grasslands, tropical rain forest high montana, lycophytes, Pico 
Paraná and ferns.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

  Estudos em regiões montanhosas na América Tropical vêm destacando a 
importância destes locais como áreas de grande diversidade e endemismo de vários 
grupos de plantas terrestres (Moran 1995, Tryon 1972, 1986). Para as samambaias e 
licófitas, em particular, Moran (1995) associa a grande diversidade observada nestas 
regiões aos vários microambientes criados pelas diferentes elevações, inclinações, 
luminosidades, solos, tipos de rochas, etc. Além disso, cadeias de montanhas podem 
agir como barreiras naturais às diferentes populações de determinadas espécies, 
contribuindo com os processos de diversificação e, desta forma, sendo parcialmente 
responsáveis pela alta riqueza observada nestes ambientes (Moran 1995). Neste 
cenário, a Floresta Atlântica se destaca como uma das áreas mais ricas em espécies de 
samambaias e licófitas, muitas das quais são endêmicas a esta formação vegetacional 
(Tryon 1972, 1986).  

 Particularmente para as áreas de Floresta Atlântica do Paraná, Paciencia 
(2008) sugere que as espécies não se distribuem homogeneamente ao longo das 
diferentes altitudes em uma mesma montanha. Segundo os resultados apresentados por 
este autor, as unidades amostrais localizadas em uma mesma banda de altitude, em 
montanhas diferentes, tendem a ser mais similares entre si do que as bandas 
altitudinais adjacentes dentro de uma mesma montanha. Esses resultados sugerem que 
diferentes altitudes, em uma mesma montanha, podem ser completamente distintas em 
termos de riqueza de espécies. Isto poderia explicar, em parte, a grande riqueza 
observada em áreas montanhosas tropicais. 

 Um levantamento prévio sobre as informações disponíveis acerca da 
riqueza de espécies da Floresta Atlântica paranaense revelou que ainda são poucos os 
estudos sobre a riqueza de samambaias e licófitas da Serra do Mar paranaense. Em 
particular, destacam-se os trabalhos de Dittrich et al. (2005), Salino et al. (2005), 
Matos (2007) e Paciencia (2008), os quais apresentam listas de espécies para algumas 
áreas localizadas no domínio da floresta atlântica paranaense.  

 Mais recentemente, destaca-se a publicação do "Checklist do Cone Sul" 
(Zuloaga et al. 2008), onde das 759 espécies de samambaias e licófitas citadas para o 
Cone Sul, 395 espécies são registradas para o estado do Paraná, a grande maioria 
ocorrendo nas regiões da Serra do Mar paranaense. Embora esta seja a obra mais 
abrangente sobre a diversidade de plantas vasculares do sul do Brasil, nenhum esforço 
extra de coleta foi realizado, e supostamente novos registros devem ser adicionados a 
esta lista. 
  Por situar-se em uma posição interessante, sob o ponto de vista fitogeográfico, o 
Paraná apresenta uma mescla de distintas formações vegetacionais, influenciadas pelos 
climas atual e pretérito, e que constituem uma região limítrofe de distribuição para 
várias espécies de plantas. Desta forma, o estudo de regiões pouco amostradas no 
estado, e que apresentam peculiaridades quanto à sua conformação geográfico-
climática, pode resultar na ampliação do conhecimento da distribuição geográfica de 
várias espécies ou, até mesmo, na descoberta de espécies ainda não descritas (Labiak 
& Prado 1998). Merece especial atenção neste sentido o Parque Estadual Pico Paraná, 
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por ser o ponto culminante do sul do Brasil com ambientes de altitude ainda pouco 
explorados botanicamente. 
  Com base no acima exposto, é apresentado aqui um levantamento da riqueza de 
samambaias e licófitas presente no Parque Estadual Pico Paraná, como contribuição ao 
conhecimento da diversidade presente em regiões montanhosas e de elevada altitude 
da Floresta Atlântica brasileira. 
 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 
  Identificar a diversidade de samambaias e licófitas existentes nas florestas alto-
montanas e nos campos de altitude do Parque Estadual Pico Paraná (PEPP). 
 
2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  - elaborar uma lista das espécies de samambaias e licófitas que ocorrem no 
PEPP; 
  - ampliar a distribuição geográfica de algumas espécies e eventualmente 
registrar novas populações de plantas raras e/ou ameaçadas de extinção; 
  - elaborar comentários específicos que caracterizem as espécies encontradas e 
que permitam distingui-las dos táxons mais próximos, auxiliando o reconhecimento 
das mesmas. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
 O Parque Estadual Pico Paraná (PEPP), localizado nos municípios de 

Campina Grande do Sul e Antonina, na Serra do Ibitiraquire (maciço dentro da Serra 
do Mar), é uma unidade de conservação criada através do decreto nº 5.769 de 5 de 
junho de 2002.  

 A área do PEPP compreende 4.333,84 ha e está inserida nas coordenadas 
geográficas aproximadas 25º 12’ 51.68’’ - 25º 17’ 52.91’’ S e 48º 46’ 20.46’’-48º 52’ 
58.71’’ W, com altitudes que variam de 885-1877 m de altitude (IAP, comunicação 
pessoal), e vegetação representada por Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-
montana, e campos de altitudes nas porções mais elevadas. O local possui o ponto 
culminante da região Sul do Brasil, o Pico Paraná (Maack, 1981). 

 
3.1.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 
  A Serra do Mar é constituída predominantemente por rochas metamórficas e 
ígneas supostamente pré-cambrianas, compreendendo migmatitos e outras rochas 
associadas como quartzitos, quartzito-muscovitas, anfibólitos, xistos, xistos 
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magnesianos, quartzitos com magnetita e rochas manganíferas. Os migmatitos são 
intrudidos por diversos corpos graníticos, que constituem os núcleos das serras 
regionais (Bigarella, 1978). A Serra do Ibitiraquire, por outro lado, é formada por 
incrustações de granitos alcalinos e sieno-dioritos sódicos em suas porções mais 
elevadas. O Pico Paraná é constituído por granito de granulação grossa e o Caratuva 
por granito pórfiro metamorfoseado (Maack 1981).  

 A complexidade geológica e a diversidade de relevo presentes na Serra 
do Mar refletem-se na ocorrência de várias classes distintas de solos ao longo de sua 
distribuição. Contudo, em seu terço superior predominam os afloramentos rochosos, 
solos litólicos e cambissolos em relevos de forte ondulação, montanhoso e escarpado 
(Curcio et al., 1991 apud Roderjan, 1994). Não obstante, nas porções elevadas da 
Serra do Mar, com a elevação da altitude, os cambissolos são substituídos por solos 
litólicos e afloramento rochosos (Roderjan, 1994). Ainda nas porções mais elevadas é 
comum a presença de solos orgânicos, que são geralmente formados em ambientes de 
depósito de restos vegetais, principalmente em áreas de depósito de solos em vales 
entre montanhas (Roderjan, 1994 e Veloso et al. 1992). 

 
3.1.2 CLIMA 

 
 O clima da região é do tipo Cfb, temperado, a temperatura média no mês 

mais frio normalmente abaixo de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos, a 
temperatura no mês mais quente normalmente abaixo de 22ºC, e sem estação seca 
definida (IAPAR, 1994). A Serra do Mar, com suas cadeias montanhosas próximas ao 
mar, age como obstáculo aos sistemas atmosféricos tropicais atlânticos e polares, que 
geram freqüentes chuvas orográficas e aprisionamento do ar frio, resultando em áreas 
de alto índice pluviométrico e umidade relativa do ar, assim como grande 
nebulosidade (Bigarella, 1978 e Maack, 1981). Devido a estes efeitos orográficos, a 
média de precipitação anual na vertente leste pode variar conforme a topografia, com 
médias que variam de 2000-2500 mm, estas, no entanto, sempre mais abundantes no 
verão (SUDERSA, 1998 apud Ferreti & Britez, 2006). 

 

3.1.3 VEGETAÇÃO 
 
 A vegetação predominante nas regiões amostradas é formada 

basicamente por Floresta Ombrófila Alto-montana, este apresentando elementos 
transicionais com as formações montanas, e Campos de altitude. 

 De acordo com Roderjan (1994), a passagem de um patamar montano ao 
alto-montano se dá gradualmente de modo que à medida que se elevam em altitude as 
árvores diminuem em altura e o diâmetro do caule, e aumentam em densidade. As 
formações alto-montanas são bem caracterizadas por um único estrato arbóreo de 
constituição mais homogêneo e com altura variando de 3 a 5 m, com os troncos e 
ramificações das árvores quase completamente cobertos por espessa camada de 
musgos e samambaias, contudo, pobre em epífitas fanerógamas. 
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 Conforme observado por Paciencia (2008), a floresta alto-montana 
ocorre de 1.000-1.600 m de altitude, acima desta, na costa paranaense, praticamente 
não se observam mais manchas florestais, embora os picos mais altos da Serra do Mar 
na região atinjam quase 2.000 m, além disso, nos limites desta formação predomina 
solo litólicos, que acaba sendo um fator impeditivo ao crescimento de árvores de 
grande porte. 

 Os Campos de Altitudes segundo Safford (1999), são caracterizados por 
mosaicos de arbustos e arvoretas dentro de uma área densamente recoberta por 
gramíneas e outras espécies herbáceas mais inconspícuas, localizados nos cumes 
úmidos e frios das montanhas do Sul e Sudeste do Brasil. A vegetação é bastante 
influenciada pela topografia, rede de drenagem e tipo de solo. Os campos são 
encontrados nas áreas mais altas, enquanto nas áreas mais baixas é possível encontrar 
estreitas florestas em pequenas faixas nos vales erodidos e úmidos, em ambiente que 
proporciona as adequadas condições para a formação deste tipo de vegetação. Nota-se 
também uma diminuição das associações arbustivas e arbóreas, conforme a elevação 
da altitude e sua substituição por campos gramíneos com vegetação xeromórfica.  

 
3.1.4 DELIMITAÇÃO DA ÁREA AMOSTRAL 
 
  O presente levantamento foi realizado apenas nas áreas acima dos 1000 m de 
altitude, em virtude da acessibilidade e da viabilidade de execução do projeto. 
  Com o intuito de facilitar a localização posterior dos táxons na área do PEPP, os 
locais amostrados e seus respectivos tipos vegetacionais foram relacionados na tabela 
1. Os principais pontos culminantes (morros) e as trilhas utilizadas para acessá-los 
estão apresentadas na figura 1. 
 
Tabela 1 - LOCALIDADES AMOSTRADAS NO PEPP E SEUS RESPECTIVOS                              
TIPOS VEGETACIONAIS 
 
NOME DA TRILHA TIPO DE VEGETAÇÃO COORDENADA GEOGRÁFICA 

DOS PONTOS CULMINANTES 
1. Trilha Pico Paraná Vegetação secundária em estágio 

inicial e intermediário/ campo/ 
floresta primária alto-montana/ 
campos de altitude. 

                    25º15’0,8’’S 
                    48º48’30’’W 

2. Trilha Pico Caratuva Floresta primária alto-montana/ 
campos de altitude. 

                       25º14’28’’S 
                     48º49’46’’W 

3. Trilha Pico Itapiroca Floresta primária alto-montana/ 
campos de altitude. 

                    25º14’46’’S 
 48º50’0,7’’W 

4. Trilha Morro Camapuã Vegetação secundária em estágio 
intermediário/ floresta primária 
alto-montana/ campos de 
altitude. 

                    25º15’18’’S 
                      48º51’23’’W 

5. Trilha Pico Tucum Campos de altitude.                     25º14’46’’S 
48º50’0,7’’W 
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3.1.5 COLETAS 
 
Foram realizadas 12 expedições de coletas, no período de abril de 2007 a abril 

de 2009, em excursões mensais a trimestrais, totalizando aproximadamente 400 
espécimes coletados. Os materiais foram coletados segundo as técnicas usuais e estão 
depositados no herbário UPCB. Duplicatas, quando disponíveis, foram enviadas aos 
herbários MBM, NY, RB e SP. 

As coletas foram realizadas principalmente nas trilhas que dão acesso aos 
principais pontos culminantes do complexo de montanhas do Parque Estadual Pico 
Paraná, a saber: Camapuã, Caratuva, Itapiroca, Paraná e Tucum.  

Para cada material coletado, foram feitas observações em campo sobre o 
hábito (arbóreas, subarbóreas e/ou herbáceas), hábitat preferencial (terrícola, epífita, 
saxícola e/ou rupícola) e altitude onde cada espécie foi coletada. 
 
FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DO PEPP NO PARANÁ E DAS TRILHAS NO PEPP  
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3.1.6 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  
 

Para a identificação dos táxons foram utilizadas literaturas especializadas 
(trabalhos de floras, revisões, monografias, e etc.), comparação com espécimes 
depositados em herbários, e/ou consulta a diferentes especialistas (vide 
agradecimentos). 

A análise da distribuição geográfica foi realizada a partir de informações 
obtidas nas literaturas, e quando necessário através de consulta aos herbários MBM e 
UPCB.  

Com o intuito de facilitar a distinção das espécies amplamente distribuídas 
daquelas restritas a determinadas áreas (continente, país ou região), é apresentado uma 
lista (Anexo I) com os quatro tipos básicos de distribuição aqui considerados: 

I. Pantropical – Espécies que ocorrem nos trópicos do Novo e Velho Mundo. 
II. Neotropical - área que compreende o México e o Sul da Flórida até a 

Patagônia. 
III. Brasil – Espécies nativas, com distribuição restrita ao país, porém 

ocorrendo além das regiões Sul e Sudeste. 
IV. Endêmicas das regiões Sul, Sudeste e sul da Bahia - Espécies exclusivas 

destas áreas no país. 
Para a citação do "Material examinado” aqui apresentado, foram omitidas as 

informações referentes ao País, Estado e Municípios, e são apresentadas apenas as 
informações apenas sobre as localidades dentro do Parque onde as espécies foram 
encontradas, além da data, coletores, número da coleta e herbários onde os materiais 
foram depositados.  
 
3.1.7 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
As famílias, tanto de licófitas como de samambaias, estão ordenadas em 

ordem alfabética, bem como os gêneros e espécies dentro de cada família. Para as 
samambaias foi adotado o sistema de classificação de Smith et al. 2006 e, para as 
licófitas, o sistema de Øllgaard (1987). A lista dos gêneros e suas respectivas famílias 
é apresentada na tabela 2. 

Para cada espécie são apresentadas as seguintes informações: autor, obra de 
publicação, hábito, hábitat, lista de materiais examinados, distribuição geográfica e 
comentários sobre como distingui-la das espécies mais semelhantes (quando 
pertinente).  

Os nomes dos autores dos táxons estão abreviados de acordo do Pichi-
Sermolli (1996). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 CHECKLIST ANOTADO DAS ESPÉCIES DO PEPP 
 
TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS NAS FAMÍLIAS DE SAMAMBAIAS E                         
LICÓFITAS NO PEPP  
                                                                                                                                         continua 
FAMÍLIA  GÊNERO 
Anemiaceae Anemia (3) 
Aspleniaceae Asplenium (11) 
Blechnaceae Blechnum (5)  
Cyatheaceae 
 

Alsophila (2) 
Cyathea (3) 

Dennstaedtiaceae  
 

Dennstaedtia (2) 
Histiopteris (1) 
Hypolepis (2) 

Pteridium (1) 
Dicksoniaceae  

 
Dicksonia (1) 
Lophosoria (1) 

Dryopteridaceae 
 

Arachniodes (1) 
Ctenitis (1)  
Elaphoglossum (8)  
Lastreopsis (1)  
Megalastrum (3) 
Olfersia (1) 
Rumohra (1) 

Gleicheniaceae 
 

Dicranopteris (1) 
Sticherus (1) 

Hymenophyllaceae 
 

Abrodictyum (1) 
Hymenophyllum (12) 
Polyphlebium (2)  
Trichomanes (3) 
Vandenboschia (1)  

Lindsaeaceae Lindsaea (1) 
Lycopodiaceae 

 
Diphasiatrum (1) 
Huperzia (4)  
Lycopodiella (3)  
Lycopodium (1) 

Marattiaceae  Eupodium (1) 
Plagiogyriaceae Plagiogyria (1)  
Polypodiaceae  
 
 
 
 
 
 
 
 

Campyloneurum (5)  
Ceradenia (1)  
Cochlidium (1)  
Grammitis (1) 
Lellingeria (5)  
Melpomene (1) 
Microgramma (1) 
Micropolypodium (2) 
Niphidium (2)  
Pecluma (4) 
Pleopeltis (3) 
Serpocaulon (2) 
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TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS GÊNEROS NAS FAMÍLIAS DE SAMAMBAIAS E                         
LICÓFITAS NO PEPP  
                                                                                                                                   continuação 
FAMÍLIA  GÊNERO 
Polypodiaceae  Pecluma (4) 

Pleopeltis (3) 
Terpsichore (1) 

Pteridaceae Adiantopsis (1) 
Adiantum (1) 
Doryopteris (3) 
Eriosorus (1) 
Pteris (1)  
Polytaenium (1) 
Vittaria (2) 

Selaginellaceae Selaginella (2) 
Thelypteridaceaea Thelypteris (8) 
Woodsiaceae Deparia (1) 

Diplazium (3) 
FONTE: Autor 
NOTA: Os números entre parênteses correspondem ao número de espécies presentes no PEPP em 
cada gênero. 
 
4.1.1 ANEMIACEAE Link 
 
Anemia phyllitidis (L.) Sw., Syn. Fil. 155. 1806. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, 1200-1400 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 140 
(UPCB), 154 (UPCB). 
Distribuição geográfica: do México ao Panamá, Grande Antilhas, América do Sul 
(exceto Chile) e Brasil (S, SE, CO e NE).   

Esta é uma espécie bastante comum na área de coleta, sendo de fácil distinção 
das outras espécies do gênero por apresentar lâmina pinada, pinas lanceoladas com 
margem serreada e nervuras anastomosadas. 
 
Anemia raddiana Link, Hort. Berol. 2: 144. 1833.  
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área aberta e alterada, 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 208 
(NY, SP, UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 260 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE). 

De acordo com Sakagami (2003), Anemia raddiana pode ser caracterizada 
pelo caule compacto com frondes agrupadas, pínulas oblongas com margem crenada 
ou inteira, pecíolo trissulcado, piloso ou glabro. A. tomentosa (Savigny) Sw. é uma 
espécie próxima, contudo, difere por apresentar caule reptante com frondes dispersas, 
pínulas com lobos obtusos a arredondados, pecíolo cilíndrico, sulcado e piloso.  
 
Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. Pl. 5: 92. 1810. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou rupícola, interior da mata, 1200-1700 m 
altitude.  
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Material examinado: Trilha Pico Paraná, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
191(NY, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Suriname ao Peru e Brasil (S, SE e NE).  

Segundo Tryon & Stolze (1989a), Anemia villosa apresenta pinas que variam 
de crenadas a pinatissectas e pinas férteis que são geralmente maiores que a porção 
estéril da lâmina (embora ocasionalmente de mesmo tamanho ou até menor). A. 
flexuosa (Savigny) Sw. é a espécie com a qual mais se assemelha, no entanto, esta 
possui pinas estéreis mais profundamente dividida em segmentos (1-2-pinada) e pinas 
férteis sempre menores que a porção estéril da lâmina.  
  
4.1.2 ASPLENIACEAE Newman 
 
Asplenium auriculatum Sw., Kongl. Sv. Vetensk. Acad. Handl. 1817: 68. 1817. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, 1000-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 458 
(MBM); 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 474 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México ao Panamá, Grande Antilhas, Colômbia, Venezuela, 
Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil (todas as regiões). 
 Segundo Matos (2009), Asplenium auriculatum caracteriza-se pela lâmina 1-
pinada, coloração verde-amarelada, presença de aurículas que se sobrepõem à raque no 
lado acroscópico das pinas, e nervuras geralmente simples, exceto as proximais que 
são 1-furcadas. 
 
Asplenium gastonis Fée, Crypt. Vasc. Brésil 1: 70. 1869. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita à margem de córrego, interior da floresta, 1400-1500 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 189 
(SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil (S e SE). 

Segundo Sylvestre (2001), esta espécie caracteriza-se por apresentar raízes 
tomentoso-ferrugíneas, frondes pendentes, lanceoladas, membranáceas, dimorfas, 
pinas longo-atenuadas, e pínulas nitidamente pecioluladas até quase o ápice da pina, 
inclusive na porção distal da lâmina.  

Pode ser confundida com Asplenium martianum C.Chr. devido ao padrão de 
divisão da lâmina bipinado-pinatífito, porém,  A. martianum apresenta frondes 
monomorfas. 
 
Asplenium harpeodes Kunze, Linnaea 18: 329. 1844. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da floresta, 1300-1600 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 39 (MBM, 
SP, UPCB), 53 (NY, UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4748 (UPCB), 4780 
(MBM, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, 
Bolívia, Guianas e Brasil (S e SE).  

Segundo Sylvestre (2001), A. harpeodes apresenta escamas do caule castanho-
escuras a nigrescentes, lineares, com ápice unicostado (longo e tortuoso) e pinas 
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exatamente perpendiculares à raque, esta castanho-escura. Enquanto A. raddianum, 
espécie com a qual pode ser confundida, possui escamas do caule castanho 
acinzentadas, marginadas, lanceoladas, ápice agudo a atenuado, geralmente 
glanduloso, pinas curvadas e ascendentes, além de raque pardacenta. 
 
Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst., Hedwigia 46: 100. 1906. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou epífita, interior da floresta, 1100-1250 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 439 (NY, 
UPCB); 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 477 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 
 Esta espécie pode ser caracterizada pela raque estreitamente alada, com a ala 
interrompida na inserção das pinas, e pela presença de gemas no ápice da raque não 
prolongado.  

De acordo com Sylvestre (2001), A. alatum Willd. é a espécie mais próxima, 
distinguindo-se por apresentar ala da raque não interrompida na inserção da pina e 
pelas gemas no ápice da raque prolongada. 
 
Asplenium inaequilaterale Willd. Sp. Pl., ed. 4, 5: 322. 1810. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou epífita, interior da mata, 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 453 
(MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: África (Ceilão, Etiópia, Madagascar), Ásia (Índia), Paraguai, 
Argentina, Uruguai, Brasil (S, SE, CO e NE). 
 Asplenium inaequilaterale é distinta pelo caule ereto a ascendente, lâmina 1-
pinada, oval-lanceolada e base truncada. Segundo Sylvestre (2001), Asplenium laetum 
Sw. é uma espécie com a qual se assemelha, no entanto, difere por apresentar caule 
reptante. 
 
Asplenium martianum C.Chr., Ind. Fil. 120. 1905. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou terrícola, interior da mata, 1300-1650 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 16 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 49 (NY, UPCB); trilha Pico Itapiroca, 
17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 153 (MBM, SP); trilha Pico Caratuva, 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 190 (UPCB, SP). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 

Asplenium martianum pode ser caracterizada pela lâmina bipinada a bipinado-
pinatífida, pecíolo e raque não lustrosos, foscos, e raque glabra. De acordo com 
Sylvestre (2001), A. pseudonitidum é uma espécie com a qual pode ser confundida, no 
entanto, esta apresenta pecíolo e raque lustrosos com tricomas. 
 
Asplenium oligophyllum Kaulf. Enum. Fil. 166. 1824. 
Hábito/habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 900-1100 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 457 
(MBM, SP e UPCB). 
Distribuição geográfica: Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e 
Brasil (S e SE). 
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 Esta espécie pode ser facilmente diferenciada através da lâmina 1-pinada, ápice 
conforme, base truncada, margem da pina crenada a ondulada, e número de pinas 
geralmente menor que seis pares. 
 
Asplenium pseudonitidum Raddi, Pl. Bras. 1. 39. 1825.  
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, 1300-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al 430 (SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Esta espécie muito similar a Asplenium martianum, no entanto, facilmente 
distinguível pelos caracteres citados anteriormente. 
 
Asplenium serra Langsd. & Fisch., Ic. Fil. 16. t. 19. 1810. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola ou epífita, interior da mata, a 1300-1600 m 
altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 55 (MBM, 
SP, UPCB); trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 479 (NY, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: África Ocidental, Grandes e pequenas Antilhas, América 
tropical do México ao Brasil (S, SE, NE e N). 

Asplenium serra pode ser caracterizada pelo caule reptante, pecíolo com 
escamas lanceoladas, curtamente atenuadas, lâmina pinada, pinas com margem 
serreada e esporos claros com retículos de lumes amplos. Segundo Sylvestre (2001), A. 
incurvatum Fée é a espécie mais próxima, contudo, esta apresenta pecíolo com 
escamas linear-lanceoladas, longamente caudadas, esporos escuros, com retículos com 
muros densamente espinhosos.  
 
Asplenium scandicinum Kaulf., Enum. 177. 1824. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 900-1100 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
484 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina e Brasil (S, SE e NE). 
 Segundo Schwartsburd & Labiak (2007), esta é uma espécie facilmente 
reconhecida pelo padrão de divisão da lâmina (até 4-pinado-pinatissecta), pela 
consistência membranácea, pela ausência de tricomas e/ou escamas na raque e tecido 
laminar, além da coloração do pecíolo, que tende a passar de castanho a verde na 
proximidade com a raque. 
 
Asplenium triquetrum N.Murak. & R.C.Moran, Ann. Missouri Bot. Gard. 80(1): 31. 
1993. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola à margem de córrego, interior da mata, a 1100-
1250 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 454 (NY, 
SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (S, SE e NE). 

Segundo Matos (2009), esta espécie é caracterizada pelo rizoma longamente 
reptante, a base dos pecíolos alargada, raque proeminentemente carinada (triangular 
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em secção transversal), com alas adaxiais orientadas no mesmo plano da lâmina e pina 
apical subconforme. 
 
4.1.3 BLECHNACEAE (C.Presl) Copel. 
 
Blechnum austrobrasilianum de la Sota, Bol. Soc. Argent. Bot., 16: 248. 1975. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 900-1100 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 269 (MBM, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Bolívia, Argentina e Brasil (S e SE). 
 Blechnum austrobrasilianum pode ser caracterizada pelas frondes monomorfas, 
lâmina pinatissecta, lanceolada, base pouco reduzida e primeiro par de pinas proximais 
parcialmente adnatas a raque.  

De acordo com Dittrich (2005), B. polypodioides Raddi e B. occidentale L. são 
bastante similares a B. austrobrasilianum, no entanto, B. polypodioides apresenta o 
primeiro par de pinas totalmente adnato a raque, e B. occidentale o possui totalmente 
livre.  
 
Blechnum acutum (Desv.) Mett., Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 5, 2: 225. 1864. 
Hábito/Habitat: Herbácea; hemiepífita ou epífita, interior da floresta, a 1200-1600 m 
altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 165 
(NY, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Venezuela, Colômbia até Argentina, 
Brasil (S e SE). 
 Blechnum acutum pode ser caracterizado pelo caule reptante, com escamas 
bicolores, frondes dimorfas, lâmina estéreis pinatissecta, com os segmento estéreis 
adnatos e os férteis bastante contraídos. 
 De acordo com Rolleri & Prada (2006), há uma grande confusão taxonômica e 
nomenclatural envolvendo B. acutum. Tryon & Stolze (1993), considera esta espécie 
como B. binervatum ssp. acutum (Desv.) R.M.Tryon & Stolze, sendo esta bastante 
variável e amplamente distribuída pelo Neotrópico. No entanto, neste trabalho a 
consideramos como uma espécie distinta. 
 
Blechnum brasiliense Desv., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neusten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 5: 330. 1811. 
Hábito/Habitat: Herbácea a arborescente; terrícola no interior da mata, 1200 a 1450 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 132 
(MBM); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 384 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Guatemala, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil (S, SE, CO e NE). 

Segundo Tryon & Stolze (1993), o pecíolo geralmente curto a ausente, as 
longas e estreitas escamas na base do pecíolo, combinados com as frondes 
monomorfas, são características bastante distinta de Blechnum brasiliense. Esta 
espécie comumente apresenta um caule robusto e arborescente, que pode atingir até ca. 
de 1 m de altura.  
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Blechnum cordatum (Desv.) Hieron., Hedwigia 47: 239. 1908. 
Hábito/Habitat: Subarbórea; terrícola em ambiente aberto à margem da trilha, 1550-
1850 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 78 (UPCB), 
79 (MBM); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 268 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Venezuela, Colômbia até o Chile, Paraguai, Ilhas Juan 
Fernández, Ilhas Malvinas, Brasil (S, SE e CO).  

Blechnum cordatum pode ser caracterizado pelo caule robusto, com escamas 
concolores, frondes dimorfas, lâminas pinadas e pina apical conforme. 
Tryon & Stolze (1993) afirmam que Blechnum cordatum é uma espécie primariamente 
dos Andes (Venezuela, Colômbia ao sul o Chile) e apresenta uma considerável 
variação em suas características, e esta espécie é aqui tratada em um sentido bastante 
amplo. Estudos adicionais são necessários para uma clara delimitação deste táxon. 
 
Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C.Chr. Index Fil. 159. 1905. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola em local encharcado e ambiente aberto, 1400-1500 
m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 134 
(UPCB); 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 156 (MBM), 179 (NY). 
Distribuição geográfica: Guatemala, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil (S, SE, CO e NE). 

Blechnum schomburgkii pode ser caracterizado por seu caule robusto, arbóreo, 
escamas lineares e bicolores na base do pecíolo, frondes dimorfas, e lâminas pinadas 
gradualmente reduzidas para a base.  

Segundo Schwartsburd & Labiak (2007), B. brasiliense pode ser 
eventualmente confundida com indivíduos estéreis de B. schomburgkii. No entanto, a 
primeira possui frondes monomorfas e escamas concolores. 
 
4.1.4 CYATHEACEAE Kaulf. 
 
Alsophila capensis (L.f.) J.Sm., London J. Bot. 1: 666. 1842. 
Hábito/Habitat: Subarbórea; terrícola no interior da mata, principalmente próximo a 
córregos, a 1450-1650 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 10 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 34 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: sudeste da África, Brasil (S e SE). 

Esta espécie é especialmente caracterizada pelo caule subarborescente, com 
aflébias sem expansões laminares.  

Schwartsburd & Labiak (2007) identificaram um aparente especificidade no 
hábitat de Alsophila capensis (L.f.) J.Sm. ssp. polypodioides (Sw.) Conant, (= 
Alsophila capensis) para o Parque Estadual de Vila Velha, sendo encontrada 
exclusivamente como rupícola em ambiente permanentemente sombreado e muito 
úmido. No entanto, esta especificidade quanto ao hábitat não foi verificada, sendo esta, 
inclusive, uma espécie relativamente abundante nas porções mais altas do Parque. 
  
Alsophila setosa Kaulf., Enum. fil.: 249. 1824. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola no interior da mata, 1450-1550 m altitude. 
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Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 131 
(UPCB); 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 143 (UPCB).  
Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil (S, SE e NE). 

Alsophila setosa possui aflébias com expansões laminares, pecíolo com 
escamas lineares, longas (acima de 4 cm compr.) e espinhos nigrescentes. Difere de A. 
capensis por esta apresentar aflébias sem expansões laminares, pecíolo com escamas 
triangulares a lanceoladas, curtas (até 0,8 cm compr.) e pecíolo sem espinho. 
  
Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin, Pteridophyta 262. 1929. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola na borda ou no interior da mata, 1200-1700 m 
altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Caratuva 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
186 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 

Segundo Barrington (1978), Cyathea corcovadensis (citada como Trichipteris 
corcovadensis) é a única espécie do gênero que apresenta pínula conforme no ápice da 
pina, sendo que as pínulas podem apresentar extrema variação na sua forma e divisão.  
 
Cyathea delgadii Sternb., Vers. Fl. Vorwelt 1: 47. 1820. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola em ambiente aberto, a 1200-1250 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 419 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Costa Rica, Panamá, Guianas, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (todas as regiões). 
 O indúsio globoso e persistente presente neste táxon constitui uma característica 
diagnóstica dentro do gênero no Brasil. Além disso, as cicatrizes foliares planas, 
presentes em quase toda a extensão do caule, auxiliam no seu reconhecimento em 
campo. 
 
Cyathea phalerata Mart., Denkschr. Bot. Ges. Regensburg 2: 146. 1822. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola no interior da mata, a 1300-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 118 
(MBM); 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 157 (SP), 163 (NY, UPCB); trilha Pico 
Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 194 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE, CO e NE). 
 Segundo Barrington (1978), C. phalerata é uma espécie altamente variável que 
não apresenta uma característica diagnóstica consistente. Assemelha-se a T. atrovirens 
(Langsd. & Fisch.) Tryon (= C. atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin), no entanto, 
distingue-se por apresentar nervuras furcadas, enquanto C. atrovirens possui nervuras 
simples. 
 
4.1.5 DENNSTAEDTIACEAE Pic.Serm. 
 
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore, Index Fil. (T.Moore) 305. 1861. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, 950-1350 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
472 (SP, UPCB). 
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Distribuição geográfica: México ao Panamá, Antilhas, Colômbia, Trinidad, Venezuela, 
Guianas, Suriname, Peru, Bolívia, Equador, Paraguai e Brasil (S, SE e NE). 
 Dennstaedtia dissecta pode ser caracterizada pela lâmina 2-pinado-pinatífida, 
últimos segmentos oblongos, com ápice arredondado a crenado.  

De acordo com Navarrete & Øllgaard (2000), Dennstaedtia dissecta é bastante 
similar a Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T.Moore, contudo, esta apresenta lâmina 3-
pinado-lobada, últimos segmentos oblongos com o ápice truncado-denteado. 
 
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 34. 455. 1904. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 950-1150 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: México ao Panamá, Grande Antilhas, Colômbia, Venezuela, 
Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil (S, SE e NE). 
 Dennstaedtia globulifera pode ser caracterizada pela presença de alas na face 
adaxial que são perpendidulares e que conecta a cóstula à costa, e ala basioscópica 
decorrente até o eixo do próximo segmento, caráter este que a torna distinta de D. 
dissecta. 
 
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., Hist. Fil. 295. 1875. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em ambiente aberto à borda da trilha, 1450-1600 m 
altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 
365 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, 
Equador, Ilha de Juan Fernández, sul da África, Leste e Sudeste da Ásia, Nova 
Zelândia, Tasmânia e Brasil (S e SE).  

Segundo Mickel & Smith (2004), Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. é uma 
espécie amplamente distribuída e que apresenta alta variação morfológica. É 
caracterizada principalmente por apresentar frondes amplas, verde-claras, glabras, 
glaucas e nervuras parcialmente reticuladas. 
 
Hypolepis rugosula (Labill.) J.Sm., Curtis's Botanical Magazine 72 1846. 
Hábito/Habitat: Herbácea; saxícola nos campos de altitudes, a 1800-1870 m altitude. 
Materiais examinados: Trilha Pico Paraná, 9/VII/2008, Labiak et al. 4778 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Oceania, Argentina, Chile e Brasil (S e SE).  

Apesar da ampla distribuição desta espécie, sua ocorrência se mostra bastante 
rara, podendo ser encontrada principalmente nos campos de altitudes do Sudeste. Este 
é o primeiro registro deste táxon para a região Sul do Brasil.    
 

Hypolepis stolonifera Fée, Cr. Vasc. Brésil. 2. 35. 1872-73. 1872. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em ambiente aberto à borda da trilha, a 1200-1300 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 440 (SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
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 De acordo com Schwartsburd (comunicação pessoal), esta espécie é mais 
frequente em floresta com araucária, podendo também ocorrer na floresta ombrófila 
densa em áreas mais altas (acima de 800 m). 
 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, J. Wash. Acad. Sci. 14: 89. 1924. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em ambiente aberto e alterado, a 1200-1450 m 
altitude.  
Materiais examinados: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 122 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: América Latina, Brasil (todas as regiões). 

Pteridium aracnoideum pode ser caracterizado pelo caule longo-reptante, 
pecíolos longos (até ca. 5 m), lâmina deltóides, 3-pinado-pinatissecta, coriácea, soros 
marginais recobertos por um indúsio reflexo.  

Segundo Tryon (1941), Pteridium pode ser considerado um gênero com 
apenas uma espécie e doze variedades geográficas com distribuição cosmopolita. No 
entanto, Mickel & Beitel (1988) e Thomson (2000), através de trabalhos morfológicos 
e moleculares consideram grande parte das variedades como espécies e acreditam que 
P. arachnoideum (Kaulf.) Maxon apresenta características consistentes para ser 
separada como um táxon distinto. 
  
4.1.6 DICKSONIACEAE Bower 
 
Dicksonia sellowiana Hook., Sp. fil. 1: 67. 1844. 
Hábito/Habitat: Arbórea; terrícola no interior da floresta, próximo a córregos ou em 
áreas abertas, a 1250-1650 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 63 (NY); 
24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 385 (UPCB), 392 (SP). 
Distribuição geográfica: sul do México, Mesoamérica, Colômbia, Venezuela, Equador, 
Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil (S e SE). 

Dicksonia sellowiana caracteriza-se pelo caule robusto, arbóreo, recoberto por 
tricomas castanho dourados, lâmina gradualmente reduzida para a base até próximo a 
inserção no caule e soros marginais com indúsio globoso. 

Dicksonia sellowiana é conhecida popularmente como xaxim-bugio ou xaxim 
verdadeiro, sendo uma planta inconfundível pelo caule com camada mais ou menos 
grossa de raízes adventícias. Este táxon é considerado pelo IBAMA (Instrução 
Normativa Nº 6, de 23/09/2008) como uma planta em perigo de extinção. 
   
Lophosoria quadripinnata (J.F.Gmel.) C.Chr., Skottsb. Nat. Hist. Juan Fernand. 2: 16. 
1920. 
Hábito/Habitat: Subarbórea; terrícola tanto no interior da floresta quanto em área de 
campo, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 123 
(MBM); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 380 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Grandes Antilhas, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Brasil (S e SE). 

Lophosoria quadripinnata caracteriza-se pelo caule robusto, não arbóreo, com 
tricomas castanho-dourados, lâmina oval, base não gradualmente reduzida, face 
adaxial dos segmentos glauca e soros mediais. 
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Estudos moleculares (Wolf. et al., 1999) revelaram que Lophosoria C.Presl é 
grupo irmão de Dicksonia L`Hér. Morfologicamente L. quadripinnata e D. sellowiana 
Hook. (único representante de seus respectivos gêneros no Brasil) podem ser 
facilmente distinguíveis pelos soros marginais com indúsio bivalvar e hábito arbóreo 
na última, soros mediais, sem indúsio bivalvar e hábito não arbóreo (porção aérea do 
caule não ultrapassando 50 cm do solo) na primeira.  
 
4.1.7 DRYOPTERIDACEAE Herter 
 
Arachniodes denticulata (Sw.) Ching, Acta Bot. Sin. 10: 260. 1962. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou rupícola, à margem de córrego no interior da 
floresta, 1400-1700 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 27 (UPCB), 
46 (UPCB); 22/IV/2008, J.B.S. Pereira et al. 259 (MBM, UPCB); trilha Morro 
Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 210 (NY, SP, UPCB).   
Distribuição geográfica: Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Guianas, 
Cuba, Jamaica, México e Mesoamérica, Brasil (S, SE e NE). 

Arachniodes denticulata caracteriza-se pela lâmina deltóide, 3-4-pinada, par 
de pinas proximais opostos, últimos segmentos com ápice aristado, indúsio reniforme, 
peltado e persistente. 

Segundo Tindale (1961 apud Mickel & Smith 2004), Arachniodes é um 
gênero composto por aproximadamente cinquenta espécies, a maioria restrita ao 
Sudeste Asiático. No Novo Mundo existem quatro espécies e Arachniodes denticulata 
é a mais amplamente distribuída. 
  
Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel., Gen. Fil. 124. 1947. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 950-1350 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 463 
(MBM); 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 470 (SP). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Ctenitis anniesii pode ser facilmente reconhecida em campo através de suas 
frondes agrupadas, lâminas parcialmente dimorfas, com a porção superior do pecíolo e 
da raque conspicuamente recoberta por escamas adpressas, castanho avermelhadas.  
 
Elaphoglossum alpestre (Gardner) T.Moore, Index Fil. 5. 1857. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola à margem de córrego em campo de altitude, a 
1450-1650 m altitude.  
Material examinado: Brasil. Paraná, PEPP, trilha Pico Tucum, 9/IV/2009, J.B.S. 
Pereira & R. Falleiros 496 (MBM, NY, SP, UPCB).  
Distribuição geográfica: Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil (S e SE).                                                                     

Elaphoglossum alpestre pode ser caracterizada pelo caule reptante, pecíolo e 
lâmina recobertos pelos mesmos tipos de escamas subuladas, lâmina estéril linear-
lanceolada e a lâmina fértil oblonga. 

Segundo Alston, 1958, esta espécie é semelhante a E. brachyneuron (Fée) 
J.Sm. e E. beaurepairei (Fée) Brade, no entanto, estas apresentam tecido laminar com 
escamas pequenas, diferentes daquelas presentes no pecíolo.  
 
Elaphoglossum beaurepairei (Fée) Brade, Rodriguésia 3(9): 115. 1937.  
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Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola à margem de córrego, interior da floresta, a 1450-
1650 m altitude.                                                                                                                                                                                                                                                       
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 36 (SP, 
UPCB); 22/IV/2008, J.B.S. Pereira et al. 263 (MBM, SP); trilha Pico Caratuva, 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 209 (MBM, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Elaphoglossum beaurepairei é distinguível pelo caule curto-ascendente, 
escamas do tecido laminar diferente daquelas presentes no pecíolo e lâmina linear-
lanceolada (ca. 1,5 cm de largura). 

De acordo com Alston (1958), E. brachyneurum é uma espécie similar, no 
entanto, apresenta lâmina linear (até 1 cm de largura). 
 
Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J.Sm., Cat. Cult. Ferns: 26, 1857. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola à margem de córregos, interior da floresta, a 1000-
1700 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: Pico Paraná, 17-07-1968, G. Hatschbach 19511 
(MBM); trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al., 450 (MBM, NY, SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Guatemala, Ilhas Mascarenhas e Brasil (S, SE, CO). 
 Esta espécie é bastante similar a Elaphoglossum beaurepairei, sendo 
distinguível conforme o comentário anterior.  
 
Elaphoglossum brevipes (Kunze) T.Moore, Index Fil. 7. 1857. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola tanto no interior da mata quanto em ambiente 
aberto, 1250- 1750 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira 111 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Elaphoglossum brevipes pode ser caracterizada pelo caule longo-reptante, 
pecíolo esparsamente revestido por escamas oval-lanceoladas, lâmina oval-oblonga e 
glabra. 

Segundo Alston (1958), E. brevipes é uma espécie próxima a E. paulistanum 
Rosenst., contudo, a primeira apresenta lâmina estéril cerca de três vezes mais longa 
do que larga e, frondes férteis e estéreis aproximadamente equivalentes em tamanho. 
Enquanto E. paulistanum possui lâmina cerca de seis vezes mais longa do que larga e 
frondes férteis menores que as estéreis. 
 
Elaphoglossum burchellii (Baker) C.Chr., Index fil. 304. 1905. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 900-1100 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: Pico Paraná, trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, 
J.B.S. Pereira et al., 451 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, 
Paraguai e Brasil (S, SE, CO e NE). 
 Elaphoglossum burchellii possui lâmina decorrente apenas a uma curta 
distância no ápice do pecíolo, sendo que este compõem 1/3-1/2 do comprimento da 
fronde, escamas na margem da lâmina (0,1-0,3 mm compr.), castanho-claras (de difícil 
visualização por serem decíduas) e inteiras. E. nigrescens (Hook.) Diels é uma espécie 
próxima, distingue-se por apresentar lâmina decorrente até aproximadamente a base do 
pecíolo, escamas da margem da lâmina bem distinguíveis (0,3-1 mm compr.) e 
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dissectas (Vasco et al. 2009). Além disso, o pecíolo nigrescente é bastante distinguível 
nesta última, enquanto que E. burchellii possui pecíolo castanho esverdeado.  
 
Elaphoglossum gayanum (Fée) T.Moore, Index Fil. 10. 1857. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola em afloramento rochoso em campo de altitude, a 
1550-1850 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 67 (MBM, 
UPCB); trilha Morro Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 174 (NY, SP, 
UPCB); trilha Morro Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 202 (MBM, 
UPCB); 18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 243 (MBM, SP). 
Distribuição geográfica; Argentina, Chile, Brasil (S e SE).    

Segundo Brade (2003), Elaphoglossum gayanum é uma espécie pequena, 
típica das porções elevadas das serras, que pode ser reconhecida pelas frondes de cor 
verde-amarelada, base longamente aguçada, paulatinamente decorrente no pecíolo e 
margem revoluta. Uma espécie próxima é E. glabellum J.Sm, que distingue-se pelas 
lâminas estéreis lanceoladas, mais largas (1,8 cm) e frondes férteis geralmente mais 
compridas que as estéreis. Enquanto, E. glabellum possui lâmina linear-lanceolada 
(geralmente até 0,8 cm larg.) e frondes férteis frequentemente mais curtas que as 
estéreis. 
 
Elaphoglossum scolopendrifolium (Raddi) J.Sm. Brade, Bot. Mag. 72. Comp. 17. 
1846. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola, epífita ou rupícola, interior da mata, a 1450 1750 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 35 (UPCB, 
MBM); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 86 (NY, SP, UPCB); 
trilha Pico Itapiroca 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 150 (UPCB), 173 (SP, 
UPCB).  
Distribuição geográfica: Mesoamérica, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e 
Brasil (S, SE e CO). 

Elaphoglossum scolopendrifolium é distinguível através de seu caule curto-
reptante, de consistência macia, recoberto por escamas castanhas, pecíolo 
conspicuamente revestido por escamas subuladas, margem da lâmina com escamas 
patentes e tecido laminar glabro.  

Segundo Rouhan et al. (2004), E. scolopendrifolium e E. beaurepairei 
pertencem a uma mesma seção dentro do gênero Elaphoglossum por apresentarem 
escamas subuladas. No entanto, a primeira possui este tipo de escama apenas no 
pecíolo e costa, enquanto a última apresenta escamas subuladas moderadamente 
espalhada por toda superfície lâmina, pecíolo e costa. 
  
Elaphoglossum squamipes (Hook.) T.Moore, Index Fil. 15. 1857. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 434 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: México ao Panamá, Cuba, Venezuela, Colômbia, Equador, 
Peru, Bolívia e Brasil (S, SE, NE e N). 
 De acordo com Brade (2003), Elaphoglossum squamipes é facilmente 
reconhecida pelo caule longo-reptante, frondes bastante distantes entre si, escamas 
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castanho-claras revestindo o caule e os pecíolos, frondes férteis com pecíolo pouco 
mais comprido e lâminas aproximadamente arredondadas. Esta é uma espécie 
relativamente pequena, com frondes estéreis que chegam a no máximo 10 cm de 
comprimento. 
 
Lastreopsis amplissima (C.Presl) Tindale, Vict. Nat. 73: 185. 1957. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola, bastante comum tanto em ambientes alterados 
quanto nas áreas bem conservadas, a 1350-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 54 (UPCB); 
trilha Pico Caratuva17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 107 (MBM), 129 (UPCB); 
18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 239 (UPCB); trilha Pico Itapiroca 17/II/2008, 
J.B.S. Pereira & M. Meyer 155 (MBM, SP). 
Distribuição geográfica: Paraguai, Bolívia, Venezuela, Brasil (S, SE e NE). 

Segundo Sehnem (1979), L. amplissima é especialmente caracterizada pela 
segmentação fina da lâmina. Além disso, conforme Matos (2009), esta espécie pode 
ser reconhecida pelo rizoma reptante, lâmina anadrômica, raque com duas bordas 
proeminentes adaxialmente (estas contínuas com a margem espessada dos últimos 
segmentos), presença de escamas na raque e costa abaxialmente, e soros com indúsio. 
 
Megalastrum abundans (Rosenst.) A.R.Sm & R.C.Moran, Amer. Fern J. 77: 127. 
1988. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, próximo a córrego, a 1150-
1250 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 466 (SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Segundo Moran et al. (2009), Megalastrum abundans é caracterizada pelas 
escamas buladas presente abaxialmente na raque das pinas e cóstula, tecido laminar 
glabro adaxialmente, sendo as nervuras pubescentes nesta última face, e soros sem 
indúsio.  
 
Megalastrum albidum R.C.Moran, Prado & Labiak, Amer. Fern J. 99 (1): 1: 44. 2009. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 420 (SP, UPCB); 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 441(MBM, UPCB); 
9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 469 (SP, UPCB).  
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Megalastrum albidum pode ser caracterizado pela presença de escamas lineares 
abaxialmente na raque da pina, juntamente com tricomas hialinos (ca. 1 mm compr.) e 
tecido da lâmina pubescente em ambas as faces (Moran et al. 2009). M. brevipubens 
R.C. Moran et al. e M. oreocharis (Sehnem) Salino & Ponce são espécies com as quais 
pode ser confundida, no entanto, a primeira apresenta os tricomas do tecido laminar 
maiores (0,4-0,6 mm compr.) e a última espécie não possui tricomas no tecido laminar.  
 
Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R.Sm & R.C.Moran, Amer. Fern J. 77: 127. 1988. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
471 (MBM, NY, SP), 485 (MBM, SP, UPCB). 
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Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil (S, SE e NE). 
 Segundo Moran et al. (2009), Megalastrum connexum distingue-se 
principalmente por apresentar ambas as superfícies da lâmina glabras entre as 
nervuras. Além disso, abaxialmente, as raques das pinas são glabras e escamas 
filiformes são encontradas nas cóstulas e nervuras. 
 
Olfersia cervina (L.) Kunze, Flora 7(1): 312. 1824. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 420 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, América Central, Antilhas, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (S, SE, CO, NE e 
N). 
  Esta espécie pode ser facilmente reconhecida pelas frondes estéreis e férteis 
fortemente dimorfas, lâminas estéreis pinadas, levemente pecioluladas, pina apical 
conforme, e nervuras furcadas próxima à costa, correndo paralelamente até próximo à 
margem onde se unem a uma nervura submarginal.   
 
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching, Sinensia 5: 70. 1934. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, rupícola ou terrícola, bastante comum tanto em 
ambiente alterado quanto em área bem conservada, a 1200-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 47 (UPCB); 
trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 142 (MBM), 158 (SP). 
Distribuição geográfica: Regiões Austrais e Tropicais da América, África e Australásia 
(exceto Austrália). Brasil (S, SE e NE). 

Comum na área de coleta, Rumohra adiantiformis pode ser facilmente 
reconhecida em campo por seu rizoma longo reptante, recoberto por escamas 
castanho-claras, lanceoladas, lâmina deltóide, pinas pecioluladas e soros com indúsio 
peltado geralmente presente.  
 
4.1.8 GLEICHENIACEAE (R.Br.) C.Presl 
 
Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon, Contr. U.S. Nat. Herb. 24: 49. 1922. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; terrícola, em campo de altitude, a 1400-1850 m altitude. 
Material examinado: Cume Pico Paraná, J.B.S. Pereira & F. Marinero 361 (SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Bolívia, Brasil (S e SE). 

De acordo com Tryon & Stolze (1989), Dicranopteris nervosa apresenta 
lâmina pseudodicotomicamentente dividida com apenas um par de pinas sésseis, estas 
com a face abaxial tomentosa e, tricomas dos eixos delicados e flexuosos. Assemelha-
se a D. seminuda (Klotzsch) Maxon por apresentar superfície abaxial das pinas 
tomentosas, no entanto, a última apresenta tricomas dos eixos grossos e rígidos, pinas 
ramificadas ou pecioluladas, ou ambas. 
   
Sticherus pruinosus (Mart.) Ching, Sunyatesenia 5: 284. 1940. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou rupícola, principalmente em campo de altitude, 
a 1400-1800 m altitude. 
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Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 22 
(MBM, SP, UPCB); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 362 (UPCB); trilha 
Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 172 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Alguns espécimes de Sticherus pruinosus são encontrados entre populações de 
Dicranopteris nervosa o que pode levar a erro de identificação em campo. No entanto, 
S. pruinosus apresenta gemas das pseudodicotomias recobertas por escamas, e 
nervuras 1-furcadas, enquanto D. nervosa possui as gemas das pseudodicotomias 
recobertas por tricomas, e nervuras 2-3-furcadas. 

Esta espécie é endêmica do Brasil e bastante comum na área de coleta, sendo o 
único representante do gênero no PEPP. Sticherus pruinosus é encontrado sobre 
barrancos e declives de rochas à beira das trilhas, sendo, abundante nas regiões abertas 
dos campos de altitude. 
 
 
 4.1.9 HYMENOPHYLLACEAE Link 
 
Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson, Blumea 51(2): 240. 2006. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou rupícola, interior da floresta, a 1400-1600 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2008, J.B.S. Pereira et al. 58 (MBM, 
UPCB); trilha Pico Caratuva 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 216 (UPCB); 
18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 240 (NY, SP). 
Distribuição geográfica: Ásia, África, Oceania, México, Mesoamérica, Colômbia, 
Venezuela, Guianas, Suriname, Peru, Bolívia e Brasil (S, SE, CO e NE). 

Abrodictyum rigidum pode ser distinguível pelo caule curto-reptante, lâmina 
deltóide, pecíolo, raque e costa não alados (esta última podendo ser estreitamente 
alada). 

Segundo Tryon & Stolze (1989a), A. rigidum (citado como Trichomanes 
rigidum Sw.) é uma espécie próxima a T. elegans (Rich.) Ebihara & Dubuisson, 
contudo, esta apresenta raque e costa alada. 
 
Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 98. 1801. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1200-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira & F. Marinero 
425 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México ao Panamá, Cuba, Jamaica, Venezuela, Guianas e 
Brasil (S, SE, NE e N). 
 Hymenophyllum asplenioides é uma espécie bastante característica e de fácil 
distinção por sua lâmina pinatífida a pinatissecto-pinatífida, glabra, margem inteira, e 
pecíolo não alado. 
 
Hymenophyllum caudiculatum Mart., Icon. Pl. Crypt. 102 t.67.  1834. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, rupícola ou terrícola, interior da mata, a 1300-1600 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 5 (SP, 
UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 48 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 
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17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 116 (MBM, SP); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. 
Matos 214 (NY, SP). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE, NE e N). 

Esta espécie é facilmente reconhecida por sua lâmina deltóide, 2-3-pinatífida, 
glabra, com margem dos segmentos inteira a sinuosa, e pecíolo alado em quase toda a 
sua extensão. 
 
Hymenophyllum crispum HBK. Nov., Gen. & Sp. 1: 26. 1815. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1450-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 43 (SP, 
UPCB); 9/VI/2008, P.H. Labiak et al. 4755 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Jamaica, Mesoamérica, Venezuela, Colômbia, México, Peru, 
Equador, Bolívia e Brasil (S e SE). 
 Hymenophyllum crispum pode ser caracterizada através de seu pecíolo pouco 
espesso (0,2-0,3 cm diam.), alado na porção distal, lâmina oval, com tricomas simples 
e furcados na margem e nervuras, e margem bastante ondulada-crispada.  
 Segundo Morton (1947), por apresentar margem laminar ondulada-crispada, 
Hymenophyllum crispum pode ser confundida com H. valvatum Hook. & Grev., 
entretanto, esta possui margem laminar muito menos ondulada, pecíolo mais espesso 
(0,5-0,7 mm diam.) e geralmente não alado. 
  
Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V.Morton. Contr. U.S. Nation. Herb. 29: 172. 
1947. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da mata, a 1300-1650 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
218 (SP); 18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 235 (MBM), 238 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Grande Antilhas, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (S e SE). 
 Hymenophyllum fragile pode ser caracterizada a partir do caule pouco espesso 
(até 0,03 cm), pecíolo não alado, lâmina oval-oblonga, com tricomas estrelados na 
margem, nervuras e tecido laminar, e raque completamente alada. H. rufum Fée é uma 
espécie próxima, no entanto, difere por apresentar caule espesso (acima de 0,03 cm), 
lâmina oblongo-lanceolada, raque não alada (ou alada apenas na porção distal). 
 
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 99. 1801. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, principalmente próximo a 
córregos, a 1300-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 38 (SP, 
UPCB); trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 213 (SP, 
UPCB); 18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 236 (MBM). 
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Suriname, Guianas, Antilhas, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (S e SE). 

Segundo Tryon & Stolze (1989a), Hymenophyllum fucoides possui pinas 
subequilaterais, soros surgindo geralmente no mesmo plano da lâmina e pecíolo com 
mais 0,3 mm de diâmetro. Uma espécie próxima é H. peltatum, que difere por 
apresentar pinas dimidiadas (isto é, todos os segmentos secundários surgindo 
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acroscopicamente), soros fortemente arqueados, arranjados em plano quase 
perpendicular ao da lâmina, e pecíolo com menos de 0,3 mm de diâmetro. 
 
Hymenophyllum magellanicum Willd. ex Kunze, Bot. Zeitung (Berlin) 5: 226. 1847. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, rupícola ou terrícola, interior da mata, a 1400-1800 
m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: PEPP, trilho Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. 
Pereira & J.S. Silva 4 (MBM); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 64 (SP, UPCB); trilha 
Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 146 (SP), 182 (NY, SP); trilha 
Pico Caratuva, 18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 233 (MBM). 
Distribuição geográfica: Chile, Argentina e Brasil (S e SE). 
 Segundo Sehnem (1971), Hymenophyllum magellanicum pode ser reconhecida 
a partir do pecíolo crispado-alado e pelos últimos segmentos denteado-ciliados. 
 Este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz parte da lista 
divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora Brasileira com 
deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008).  
 
Hymenophyllum microcarpum Desv., Mém. Soc. Linn. Paris 6: 333. 1827. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da mata, a 1000-1300 m 
altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. 
Pereira & F. Marinero 398 (MBM, UPCB); 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 461 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: Grandes Antilhas, Guatemala ao Panamá, Guianas, Colômbia, 
Venezuela, Peru, Equador, Bolívia e Brasil (S, SE). 
 O pecíolo longo, que pode atingir o mesmo comprimento da lâmina, robusto 
(acima de 0,3 mm), alado no ápice, lâmina com as nervuras glabras adaxialmente e 
tricomas da margem simples ou furcados, são características bastante marcantes desta 
espécie. 
 
Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv., Mém. Soc. Linn. Paris 6: 333. 1827. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola à margem de córrego, interior da mata, a 1400-
1600 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná. PEPP, trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. 
Pereira et al. 59 (MBM, SP, UPCB); 9/VI/2008, P.H. Labiak et al. 4756 (UPCB), 
4785 (MBM), 4786 (SP); trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. 
Matos 219 (SP).  
Distribuição geográfica: Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Europa, África e Brasil (S e 
SE). 

Segundo Tryon & Stolze (1989a), Hymenophyllum peltatum é uma espécie 
com traços mais delicados do que H. fucoides, e pode ser facilmente distinguível por 
suas pinas altamente dimidiadas. 

Este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz parte da 
lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora Brasileira com 
deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008). 
 
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 102. 1801. 
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Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da floresta, 1200-1800 m 
altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná. PEPP, trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. 
Pereira & J.S. Silva 18 (UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 69 (MBM); trilha 
Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 91 (SP); trilha Pico Itapiroca, 
17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 183 (NY, SP).  
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Antilhas, Colômbia até Guianas, Peru, 
Bolívia, Brasil (todas as regiões). 

Tryon & Stolze (1989a), esta é uma das espécies de samambaias mais 
amplamente distribuídas na região tropical. As principais características que definem 
esta espécie são as lâminas glabras, profundamente divididas (até 4-pinada), e soros 
marginais arredondados.  
 
Hymenophyllum pulchellum Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 618. 1830. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1200-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 424 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Costa Rica, Guatemala, Belize, Honduras, El 
Salvador, Nicarágua e Brasil (S, SE e NE). 
 Segundo Labiak & Prado (1998), a densa cobertura por tricomas estrelados, 
avermelhados, presentes na raque, nervuras e margem da lâmina, além da sua forma 
pendente, de crescimento indeterminado, são características diagnósticas desta espécie. 
H. rufum Fée é uma espécie semelhante, que pode ser distinguida por apresentar 
tricomas estrelados também no tecido laminar, enquanto em H. pulchellum os tricomas 
estão ausentes no tecido laminar. 
 
Hymenophyllum rufum Fée, Crypt. Vasc. Brésil 1: 198. 1869.  
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da mata, a 1200-1800 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná. PEPP, trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. 
Pereira et al. 45 (UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 250 (UPCB); 9/VI/2008, 
P.H. Labiak et al. 4751 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. 
Pereira et al. 92 (UPCB), 95; 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 221 (NY, SP); 
trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 184 (MBM, SP).  
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Este espécie é visualmente bastante distinta por apresentar a lâmina 
completamente revestida por tricomas estrelados e furcados, raque não alada (ou 
apenas na porção distal), e pinas inferiores levemente pecioluladas.  
 
Hymenophyllum vestitum (C.Presl) Bosch, Ned. Kruidk. Arch. 5(3): 193. 1863. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da mata, a 1500-1700 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 57 (MBM, 
SP, UPCB); 9/VI/2008, P.H. Labiak et al. 4784 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 215 (SP); trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, 
J.B.S. Pereira et al. 426 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Hymenophyllum vestitum caracteriza-se pelos tricomas estrelados ou 
biestrelados na margem laminar, segmentos ondulados a dobrados e indúsios tão 
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amplos quanto os segmentos. H. hirsutum, uma espécie semelhante, diferencia-se por 
possuir tricomas da margem basalmente furcado, com um tricoma 1-furcado e outro 
simples, margem dos segmentos inteira, e indúsios não muito mais amplo que os 
segmentos (Lellinger, 1991). 
 
Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson, Blumea 51(2): 240. 2006.  
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita sobre Cyathea no interior da mata, principalmente 
próximo a córrego, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
212(MBM, UPCB); 18/III/2008, J.B.S. Pereira & F. Meyer 234 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México até Honduras, Grande Antilhas, Venezuela, 
Colômbia, Argentina e Brasil (S, SE e NE). 

Esta espécie caracteriza-se por seus traços bastante finos, com frondes 
pendentes, pecíolo e raque não alados, lâmina glabra, margem inteira, e últimos 
segmentos lineares (0,5-0,7 mm larg.).  

De acordo com Mickel & Smith (2004), Polyphlebium capillaceum (L.) 
Ebihara & Dubuisson é uma espécie bastante próxima, porém, difere por apresentar 
últimos segmentos filiformes (0,1-0,3 mm larg.).  
 
Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson, Blumea 51(2): 240. 
2006.  
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da mata, principalmente à margem de 
córrego, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2008, J.B.S. Pereira et al. 56 (MBM, 
SP, UPCB); 8/VI/2008, P.H. Labiak et al. 4754 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 220 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México até Colômbia, Equador, Venezuela, Guianas, 
Suriname, Antilhas e Brasil (S, SE e NE). 

Polyphlebium hymenophylloides caracteriza-se pelas frondes pendentes, 
pecíolo estreitamente alado na porção distal, raque inconspicuamente alada, lâmina 
lanceolada, glabra, com margem inteira.  

Segundo Mickel & Smith (2004), P. hymenophylloides é uma espécie 
semelhante a P. diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson, no entanto, esta apresenta 
o pecíolo alado até a base e raque amplamente alado.  
 
Trichomanes anadromum Rosenst., Fedde Repert. 21: 344. 1925. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1300-1600 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
217 (UPCB); trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. Marinero 405 
(SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Mesoamérica, Bolívia, Uruguai e Brasil (S e SE). 
 Trichomanes anadromum caracteriza-se por sua lâmina linear-lanceolada, 
nervuras e margem com tricomas estrelados, nervuras anadrômicas, e soros nos eixos 
acroscópicos dos segmentos. 

Segundo Schwartsburd & Labiak (2007), Tricomanes anadromum pode ser 
confundida com T. polypodioides L., no entanto, esta apresenta nervuras catadrômicas 
e soros no ápice dos segmentos.  
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Trichomanes lucens Sw., Prodr. 136. 1788. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1250-1350 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 402 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Jamaica, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Peru, 
Equador, Bolívia e Brasil (S e SE). 
 Segundo Windisch (1992), Trichomanes lucens é bastante distinta pelo padrão 
de divisão da fronde (2-pinada a pinado-pinatífida) e lâmina conspicuamente recoberta 
por longos tricomas ferrugíneos, não sendo encontrada outras espécies com padrão 
similar. 

Este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz parte da 
lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora Brasileira com 
deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008). 
 
Trichomanes pilosum Raddi, Opusc. Sci. B.3 : 296. 1819. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola sobre barranco, interior da floresta, 1400-1600 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2008, J.B.S. Pereira et al. 65 (MBM, 
UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 280 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil (S, SE, CO e NE). 
 Trichomanes pilosum apresenta caule curto-reptante, lâmina arqueada, deltóide 
a lanceolada, pinatífida, tricomas com célula basal marcadamente distinta nas nervuras 
e margem. 

De acordo com Windisch (1992), T. pilosum é uma espécie próxima a T. 
cristatum Kaulf., mas que difere por apresentar lâmina arqueada, deltóide a 
lanceolada, enquanto T. cristatum possui lâmina ereta, linear a estreitamente 
lanceolada. 
 
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., Philipp. J. Sci. 67: 51, 54. 1938. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da mata, próximo a córrego, a 950-1150 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IX/2008, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
491 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Ásia, Europa Ocidental, África, México, Mesoamérica, 
Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guianas, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil (S, 
SE e N). 
 De acordo com Tryon & Stolze (1989a), Vandenboschia radicans, V. collariata 
(Bosch) Ebihara & K. Iwats. e V. rupestres (Raddi) Bosch formam um complexo de 
espécies muito próximas que necessitam ser mais bem estudadas.  

De uma forma geral, V. radicans pode ser distinguida de V. rupestres, pelos 
tricomas castanhos revestindo conspicuamente o caule e as pinas 2-3 pinatissecta vs. 
caule com tricomas esparsos, pinas pinatissecta a pinatífida (às vezes 2-pinatífida na 
base em V. rupestris). 

De V. collariata, distingue-se pelo indúsio estreitamente cilíndrico a elíptico e 
pecíolo de tamanho maior (geralmente acima de 4 cm de compr.), enquanto V. 
colariata apresenta indúsio cônico e pecíolo menor (não ultrapassando 3 cm compr.). 
 
4.1.10 LINDSAEACEAE Pic.Serm. 
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Lindsaea botrychioides A.St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 1: 379 (1833). 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 51 (MBM, 
UPCB); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 356 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 108 (SP); trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. 
Pereira & R. Falleiros 478 (MBM). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Esta planta é facilmente reconhecida por sua lâmina pinada, pinas dimidiadas 
a suborbiculares, com ápice arredondado e descendente. 
  
4.1.11 LYCOPODIACEAE Mirb. 
 
Huperzia acerosa (Sw.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 20: 70. 1985. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou terrícola, interior da mata 1300-1700 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 37 (MBM, 
UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 265 (SP, UPCB); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & 
F.B. Matos 199 (MBM, SP); 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 185 (NY, SP); 
trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 481 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Mesoamérica, Antilhas, Colômbia, Venezuela e Brasil (S, SE 
e NE).  
 Esta espécie caracteriza-se por seus microfilos ascendentes, monomorfos e 
aciculares. 

Huperzia comans (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch é uma das espécies mais 
semelhantes a H. acerosa. No entanto, de acordo com Nessel (1955), Urostachys 
comans (Christ) Hert ex Ness. (= H. comans) pode ser caracterizada pelos ramos mais 
conspicuamente estreitos nas extremidades superiores férteis, enquanto H. acerosa 
apresenta microfilos monomorfos por toda sua extensão. 
 
Huperzia heterocarpon (Fée) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 20: 73. 1985. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1300-1700 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 76 (MBM, 
SP, UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 112 (SP); 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 226 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina e Brasil (S, SE e NE). 
 Segundo Ramos (2007), Huperzia heterocarpon apresenta microfilos e 
esporofilos linear-lanceolados, com ápice longo-acuminado e largura menor. Enquanto 
Huperzia silveirae (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windich, uma espécie bastante próxima, 
apresenta microfilos lanceolados, ápice acuminado e largura maior (0,1-0,2cm larg.). 
 
Huperzia nuda (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch, Bradea 5: 14. 1987. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1400-1800 m de altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 52 (UPCB); 
24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 375 (UPCB); trilha Pico Itapiroca, 
17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 175 (MBM, SP), 176 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Restrita a matas nebulares das regiões mais elevadas do 
Sudeste brasileiro, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo o primeiro registro para o Sul do 
Brasil. 
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Segundo Ramos (2007), Huperzia nuda apresenta caule pouco ramificado 
(duas a três vezes dicotômicos) e visível entre os verticilos de microfilos e esporofilos. 
Uma espécie semelhante é H. pungentifolia (Silveira) B.Øllg., que difere pelo caule 
quatro a seis vezes dicotômico e pouco visível entre os verticilos dos microfilos.  
 
Huperzia quadrifariata (Bory ex Duperr) Rothm., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 54: 60. 1944. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; epífitas no interior da mata, 1300-1700 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 28 (MBM), 
77 (NY); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 255 (MBM), 264 (MBM, SP); trilha Pico 
Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 88 (SP), 119 (MBM); 18/III/2008, J.B.S. 
Pereira & F. Meyer 244 (NY, UPCB). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e N). 

Segundo Ramos (2007), Huperzia quadrifariata possui caule quadrangular 
(incluindo os microfilos) em toda sua extensão e ápice dos esporofilos conduplicados. 
Uma espécie semelhante é H. hexasticha B.Øllg. & P.G.Windisch, que pode ser 
distinguida através do caule arredondado-angular (incluindo os microfilos) na porção 
proximal, agudo-quadrangular (incluindo os microfilos) nas porções medianas e 
distais, e ápice dos esporofilos não conduplicados. 
 
Lycopodiella camporum B.Øllg. & P.G.Windisch, Bradea 5: 24. 1987. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área alterada à beira da trilha, a 1200-1500 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2008, J.B.S. Pereira et al. 60 (UPCB).  
Distribuição geográfica: Venezuela, Guianas, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil (todas as 
regiões). 

Segundo Øllgaard & Windisch (1987), Lycopodiella camporum L. é uma 
espécie semelhante a L. cernua (L.) Pic.Serm.. No entanto, aquela apresenta ramos 
laterais agregados densamente, ascendentes a eretos, enquanto L. cernua apresenta 
ramos laterais dispersos e laxos. 
   
Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., Webbia 23: 165 1968. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área bastante úmida em campo de altitude, a 
1550-1750 m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 84 (UPCB); 
24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 363 (UPCB); trilha Morro Camapuã, 
9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 488 (MBM). 
Distribuição geográfica: Estados Unidos a Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, 
Equador, Peru e Brasil (S, SE, NE e N). 
 Segundo Assis (2007), a presença de um pedúnculo simples sobre um caule 
prostrado, portando em seu ápice um estróbilo ereto, e a presença de microfilos 
dimórficos são características distintivas deste táxon. É semelhante a L. alopecuroides 
L., da qual difere por apresentar microfilos monomorfos, conspícuos e imbricados, 
sobre o caule e o pedúnculo.  
 
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., Webbia 23: 166. 1968. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área alterada à beira da trilha, a 1200-1500 m 
altitude.  
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Material examinado: Brasil. Paraná: trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et 
al. 379 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Ásia, Oceania, África, Estados Unidos, México, 
Mesoamérica, Antilhas, Trinidad, Colômbia, Venezuela, Guianas, Equador, Peru, 
Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil (todas as regiões). 

Lycopodiella cernua é frequentemente confundida com L. camporum B.Øllg. 
& P.G.Windisch. Ver comentários em L. camporum para comparações com esta 
espécie. 
 
Lycopodium clavatum L., Sp. PL. 1101. 1753. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área alterada à beira da trilha, a 1200-1500 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 23 
(SP, UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 114 (NY, SP); 
26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 198 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Cosmopolita.   

Lycopodium clavatum é a única espécie do gênero presente no PEPP. 
Diphasiastrum thyoides (Willd.) Holub, anteriormente considerada como Lycopodium, 
é distinta por apresentar filotaxia dorsiventral, em oposição à filotaxia radial de 
Lycopodium.  
 
Diphasiastrum thyoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub, Preslia 47: 108. 1975. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em área alterada à beira da trilha, 1200-1500 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 24 
(UPCB); 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 180 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 121 (NY, SP). 
Distribuição geográfica: Encontrada por toda América Tropical. Brasil (S, SE e NE). 

Segundo Ramos (2007), Lycopodium thyoides Willd. (= Diphasiastrum 
thyoides) e Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. podem ser facilmente confundidos à 
primeira vista, no entanto, a primeira possui ramos secundários com filotaxia 
decussada (microfilos dispostos em quatro fileiras e dois planos) e microfilos 
trimórficos, enquanto a última apresenta ramos secundários com filotaxia 
subdecussada (microfilos dispostos em três fileiras, em dois planos) e microfilos 
dimórficos. 
 
4.1.12 MARATTIACEAE Bercht. & J.Presl 
 
Eupodium kaulfussii (J.Sm.) J.Sm. In Hook., Gen. Fil.: t. 118. 1842. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1000-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 400 (MBM, UPCB); 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 476 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina e Brasil (S, SE e NE). 
 Eupodium kaulfussii pode ser caracterizada pela lâmina 3-4 pinada, sinângios 
proeminentemente pedicelados, lacínios conspícuos sobre as nervuras em ambas as 
faces da lâmina (porém, mais evidentes adaxialmente) e frondes basalmente 
flanqueadas por um par de aurículas vascularizadas (frequentemente denominadas 
“estípulas”). Esta espécie era frequentemente tratada no gênero Marattia. 
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4.1.13 PLAGIOGYRIACEAE Bower 
 
Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz.) Copel., Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 297. 1941. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 1450-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 148 
(MBM, SP, UPCB); trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 200 
(NY, UPCB), 206 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE).  

Esta espécie já apresentava registro para o Sul do Brasil em São Joaquim no 
estado de Santa Catarina, contudo, é seu primeiro registro para o estado do Paraná. 
Além disso, este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz parte da 
lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora Brasileira com 
deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008). 

Plagiogyria fialhoi pode ser facilmente reconhecida através da ausência de 
indumento no caule, frondes dimorfas, lâmina estéril pinatissecta, glabra e pinas com 
margem serreada. Em seu aspecto geral, essa espécie lembra alguns representantes de 
Blechnum, que se distinguem especialmente por possuírem escamas no caule. 
 
4.1.14 POLYPODIACEAE Bercht. & J.Presl 
 
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée, Gen. Fil. 257. 1852. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, em área alterada, a 1200-1700 m 
altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 105 (SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Sudeste dos Estados Unidos até Bolívia, Antilhas e Brasil 
(todas as regiões). 
 Campyloneurum angustifolium pode ser caracterizada pelo caule longo-
reptante, fino (0,2-0,3 cm diam.), com escamas pequenas (0,3-0,6 cm compr.), caducas 
e não iridescentes, lâmina linear, e nervuras formando 1-2 aréolas entre a costa e a 
margem. 

Segundo León (1992), Campyloneurum aglaolepis (Alston) de la Sota é uma 
espécie próxima, que se distingue somente por apresentar caule com escamas grandes 
(0,6-1,0 cm compr.), persistentes e iridescentes,  
 
Campyloneurum austrobrasilianum  (Alston) de la Sota, Opera Lilloana 5: 99. 1960. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; epífitas no interior da mata, em área alterada, a 1200-1700 
m altitude.  
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 394 
(MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e CO). 

León (1992), Campyloneurum austrobrasilianum é caracterizado por suas 
escamas lineares, castanhas, com as paredes celulares claramente definidas. Distingue-
se de C. angustifolium principalmente pela largura das escamas (1-1,5 mm larg.), 
enquanto C. austrobrasilianum apresenta escamas com menos de 1 mm de largura. 
 
Campyloneurum fallax Fée, Crypt. Vasc. Brésil 1: 114. 1869. 
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Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1400-1700 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 40 (MBM, 
UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 267 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 106 (MBM, NY, UPCB), 151 (NY, SP); 26/II/2008, 
J.B.S. Pereira & F.B. Matos 211 (MBM); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. 
Pereira & M. Meyer 166 (SP).  
Distribuição geográfica: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil (S e SE). 

Esta espécie pode ser caracterizada pelo caule longo-reptante, escamas 
castanho-claras, pecíolo longo (6-22 cm compr.), alado apenas na porção apical, 
lâmina coriácea, nervuras com 3-(4) aréolas entre a costa e a margem da lâmina. 
 
Campyloneurum minus Fée, Gen. Fil. 258. 1852. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da mata, a 1000-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros, 
475 (MBM, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai, Brasil (S e SE). 

Campyloneurum minus é caracterizado pelo caule com escamas ligeiramente 
buladas e oval-lanceoladas (León 1992). Distingue-se de C. nitidum (Kaulf.) Presl. 
pelo caule pouco robusto (menos de 0,3 cm diâmetro), e lâmina cartácea, enquanto o 
último apresenta caule robusto (0,4-0,6 cm diâmetro) e lâmina subcoriácea.  
 
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) Presl, Tent. Pterid. 190. 1836. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, 1200-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 61 (UPCB); 
17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 160 (SP). 
Distribuição geográfica: Argentina e Brasil (S, SE e NE). 
 De acordo com León (1992), Campyloneurum nitidum possui caule com 
escamas amplamente ovalares e nervuras laterais formando um ângulo de 50-60º com 
a costa. É semelhante a Campyloneurum acrocarpon Fée, que apresenta caule com 
escamas ovalares e nervuras laterais formando um ângulo de 65-70º com a costa. 
  
Ceradenia aff. albibula (Baker) L.E.Bishop, Amer. Fern J. 78(1): 4. 1988. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da mata, a 1300-1800 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 41 (NY, SP, 
UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4795 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 102 (MBM), 138 (SP); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & 
F.B. Matos 231 (UPCB); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 
162 (UPCB); trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 486 
(SP). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Os exemplares coletados no PEPP diferem da forma típica desta espécie por 
serem menores (até 13 cm compr.), apresentar lâmina esbranquiçada, conspicuamente 
revestida por tricomas cerosos em ambas as faces, segmentos lineares, e pecíolo com 
tricomas cerosos e estrelados. 

No entanto, estudos mais criteriosos neste complexo de espécies são ainda 
necessários. 
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Cochlidium punctatum (Raddi) L.E.Bishop, Amer. Fern J. 68(3): 86. 1978. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, principalmente em afloramento rochoso 
e mata de topo de montanha, a 1200-1850 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva, 19 
(MBM, UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 253 (SP); trilha Morro Camapuã, 
9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 487(UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Segundo Labiak & Prado (2003), Cochlidium punctatum caracteriza-se por 
apresentar a lâmina inteira, com a porção fértil conduplicada, nervuras 1-furcadas e 
soros formando cenosoros. 
 
Grammitis fluminensis Fée, Crypt. Vasc. Brésil. 1: 85. 1869. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da floresta, a 1300-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 7 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 29 (MBM, UPCB); 22/V/2008, J.B.S. 
Pereira et al. 262 (NY); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4797 (UPCB); trilha Pico 
Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 204 (SP). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Grammitis fluminensis pode ser caracterizada pelas nervuras estéreis simples, 
lâmina inteira, glabra, margem esclerificada e costa imersa no tecido laminar. 
 
Lellingeria apiculata (Kunze ex Klotzch) A.R.Sm & R.C.Moran, Amer. Fern J. 81(3): 
83. 1991. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1450 1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 71 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Sul do México, Mesoamérica, Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Equador, Peru e Brasil (S, SE e NE). 
 Segundo Labiak & Prado (2005), L. apiculata caracteriza-se por apresentar a 
lâmina oblongo-lanceolada, com apenas dois ou três segmentos basais reduzidos, 
pecíolo densamente piloso, segmento terminal alongado, flabeliforme. L. hirsuta A.R. 
Sm. & R.C.Moran é uma espécie semelhante a L. apiculata, no entanto, diferencia-se 
por apresentar a raque glabrescente ou apenas com alguns tricomas esparsos. 
  
Lellingeria brevistipes (Mett. ex Kuhn) A.R.Sm. & R.C.Moran, Amer. Fern J. 81(3): 
83. 1991. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola em campo de altitude, a 1600-1700 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et 
al. 66 (MBM, UPCB), 75 (NY, SP, UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 254 
(MBM, UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4793 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Lellingeria brevistipes pode ser caracterizada pela lâmina pinatissecta, pecíolo 
curto a ausente, soros superficiais e margem inteira. L. depressa (C.Chr.) A.R.Sm & 
R.C.Moran é uma espécie próxima, porém, esta possui soros em sulcos e margem das 
pinas crenuladas. 
 
Lellingeria myosuroides (Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran, Amer. Fern J. 81(3): 85. 1991. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola no interior da floresta, a 1450-1650 m altitude. 
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Material examinado: Trilha Pico Paraná, 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4789 (UPCB); 
22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 281 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Mesoamérica, Cuba, Jamaica, Colômbia, Venezuela, Guianas, 
Equador, leste da África, Madagáscar, Ilha Reunión e Brasil (S, SE e N). 

Lellingeria myosuroides apresenta registro no Brasil nos Estados da região 
Norte (Amazônia e Roraima) e Sudeste nas florestas de altitudes do Rio de Janeiro. 
Portanto, sua ocorrência aparenta ser bastante esporádica na região Sudeste e na região 
Sul é o seu primeiro registro.   

Labiak & Prado (2005), L. myosuroides pode ser caracterizada pelas frondes 
dimorfas, com porção fértil apenas crenulada a serreada e a estéril pinatissecta, e pelas 
escamas do caule com um único cílio apical. Uma espécie semelhante é L. wittigiana 
(Fée & Glaziou) A.R.Sm. & R.C.Moran, que pode ser diferenciada por apresentar a 
porção estéril da fronde pinatífida e a porção fértil inteira à levemente crenulada.   
  
Lellingeria organensis (Gardner) A.R.Sm. & R.C.Moran, Amer. Fern J. 81(3): 83. 
1991. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da mata, a 1300-1800 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 8 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 33 (NY, SP); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 
4796 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 101 
(MBM), 136 (MBM); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 225 (SP), 232 (MBM); 
trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 171 (UPCB).  
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e Nordeste).  

Segundo Labiak & Prado (2005), Lellingeria organensis é bastante semelhante 
a L. schenckii (Hieron.) A.R.Sm. & R.C.Moran e por vezes torna-se difícil a distinção 
entre essas duas espécies. L. organensis apresenta lâmina pinatífida, ca. 4-6 mm larg., 
sinus dividido até cerca de 2/3 da largura total da lâmina e escamas do caule 
lanceoladas. Enquanto, L. schenckii possui lâmina pinatissecta, ca. 2-3 mm larg., sinus 
dividido até 1/3 da largura total da lâmina e caule com escamas lineares.  
 
Lellingeria schenckii (Hieron) A.R.Sm. & R.C.Moran, Amer. Fern J. 81: 86. 1991. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, interior ou borda da mata, a 1300-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 437 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmicas do Brasil (S e SE). 
 Segundo Labiak & Prado (2005), Lellingeria schenckii pertence ao grupo de L. 
mitchellae e caracteriza-se principalmente por apresentar caule com escamas lineares 
(ca. 2 mm compr.), lâmina estreita (até 3 mm larg.) e sinus dividido até cerca de 1/3 da 
largura total da lâmina. 
 
Melpomene sp. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, principalmente em afloramento rochoso 
em campo de altitude, a 1650-1850 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 6 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 73 (MBM, UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak 
et al. 4790 (MBM, SP), 4798 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. 
Pereira et al. 98 (UPCB), 137 (MBM); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 203 
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(MBM), 227 (SP), 230 (MBM, SP); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & 
M. Meyer 177 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Indeterminada. 

Melpomene sp. é uma espécie bastante ambígua. Assemelha-se a M. 
pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R.Sm & R.C.Moran, contudo, difere por 
apresentar setas castanhas somente sobre a face abaxial dos segmentos férteis. 
Enquanto M. pilosissima possui setas castanhas abaxialmente tanto sobre os segmentos 
férteis quanto nos estéreis. 
 
Microgramma squamulosa (Kauf.) de la Sota, Opera Lilloana 5: 59. 1960. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1000-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha do Pico Paraná, 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 
381 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil (SE, S e 
CO). 
 De acordo com Sehnem (1970), Microgramma squamulosa apresenta grande 
variações na medida de suas frondes, contudo, pode ser distinguida a partir das 
escamas esbranquiçadas de margem fimbriadas presente na costa da lâmina.  
 
Micropolypodium achilleifolium (Kaulf.) Labiak & F.B.Matos, Brittonia 59(2): 184.    
2007. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, principalmente em mata de topo de 
montanha, a 1500-1850 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: trilha do Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira 
& J.S. Silva 20 (UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4792 (UPCB); trilha Pico 
Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 100 (SP); 17/II/2008 J.B.S. Pereira & M. 
Meyer 147 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 

Labiak & Prado (2005), Terpsichore achilleifolia (Kaulf.) A.R.Sm. (= 
Micropolypodium achilleifolium) pode ser facilmente reconhecida por apresentar 
crescimento determinado, lâmina pinatissecta-pinatífida, revestida por setas castanhas, 
simples, distribuídas em todo o tecido laminar, caule com escamas paleáceas sem 
cílios. 
 
Micropolypodium gradatum (Baker) Labiak & F.B.Matos, Brittonia 59(2): 184. 2007. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola ou epífita, interior da mata, a 1300-1700 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 31 (MBM), 
85 (SP); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4799 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 97 (UPCB), 103 (MBM); 2/II/2008, J.B.S. Pereira et 
al. 222 (SP), 229 (MBM). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Labiak & Matos (2007), Micropolypodium gradatum é caracterizado por 
apresentar frondes com crescimento determinado (até 15 cm compr.,) lâmina 
pinatissecta, setas castanhas na margem e no tecido laminar, e escamas do caule 
alaranjadas. 
 
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, Amer. Fern J. 62: 106. 1972 
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Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, interior da mata em área alterada, a 1000-1200 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 399 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Mesoamérica, Antilhas, Trinidad, Colômbia, 
Venezuela, Guianas, Suriname, Equador, Bolívia, Peru, Paraguai e Brasil (S, SE, NE e 
N). 

De acordo com Lellinger (1972), Niphidium crassifolium é uma espécie 
bastante próxima a N. rufosquamatum, contudo, apresenta caule com escamas 
dicolores, enquanto N. rufosquamatum (L.) Lellinger possui caule com escamas 
concolores. 
 
Niphidium rufosquamatum (L.) Lellinger, Amer. Fern J. 62: 115. 1972. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita, interior da mata em área alterada, a 1200-1400 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 144 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina, Brasil (S e SE). 
 Apesar da fácil distinção do gênero em campo através da lâmina simples e soros 
em uma única fileira entre as nervuras laterais adjacentes, o reconhecimento em nível 
específico requer a análise cuidadosa das escamas. 
 
Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G.Price, Amer. Fern J. 73 (3): 115. 1983. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1450-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 70 (MBM, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Segundo Evans (1969), Polypodium paradiseae Langsd. & Fisch. (= Pecluma 
paradiseae) é caracterizada pelos soros marginais, segmentos estreitos, crenados, 
deflexos e gradativamente reduzidos para a base da fronde. É uma espécie bastante 
próxima a P. pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price (ver comentário desta espécie). 
 
Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price, Amer. Fern J. 73(3): 115. 1983. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1450-1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 164 
(MBM, UPCB); trilha Pico Paraná, 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 353 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai e Brasil (S, SE). 

De acordo com Evans (1969), superficialmente Pecluma pecnatiformis é 
muito semelhante a P. paradiseae, no entanto, possui nervuras 1-(2) furcadas, soros 
supramediais e segmentos inteiros a ocasionalmente crenados. Enquanto P. paradiseae 
apresenta nervuras 2-3-furcadas, soros mediais e segmentos crenados.  
 
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G.Price, Amer. Fern J. 73(3): 115. 1983. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1300-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 135 
(MBM, SP, UPCB); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 192 (MBM, SP); trilha 
Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 480 (MBM, UPCB). 
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Distribuição geográfica: Guadalupe, Equador, Argentina, Paraguai e Brasil (S, SE, NE, 
N). 

Esta espécie é bastante característica, podendo ser facilmente reconhecida por 
sua lâmina truncada na base, segmentos longo-acuminados e caule com escamas 
paleáceas. 
 
Pecluma truncorum (Lindm.) M.G.Price, Amer. Fern J. 73: 115. 1983. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita sobre Cyathea, interior ou borda da mata, a 950-
1150 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 437 (MBM, UPCB). 
Distribuição geográfica: Argentina, Brasil (S, SE e NE). 

Segundo Evans (1969), Polypodium truncorum Lindm. (= Pecluma 
truncorum) apresenta segmentos ascendentes (65º-75º com a raque), amplos (2,5-4,5 
mm larg.) e caule com escamas castanhas a castanho-escuras. Polypodium siccum 
Lindm. (= Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price) é uma espécie bastante similar, no 
entanto, possui os segmentos menos amplos (1-2 mm larg.), perpendiculares à raque e 
caule com escamas castanho avermelhadas. 
 
Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota, Darwiniana 45(2): 239. 2007. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita em ambiente alterado, a 1200-1500 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 81 (MBM, 
SP); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 382 (UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 125 (UPCB); trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, 
J.B.S. Pereira & R. Falleiros 493 (MBM). 
Distribuição geográfica: Argentina, Paraguai, Uruguai Brasil (S, SE e NE). 

Esta espécie pode ser caracterizada pelo caule densamente revestido por 
escamas longas (0,6-0,7 cm compr.), concolores, margem ciliada, lâmina oblongo-
lanceolada, e fronde revestida por escamas peltadas, conspicuamente em ambas as 
faces. 

Segundo Sota (1965), Polypodium hirsutissimum Raddi (= Pleopeltis 
hirsutissima) é uma espécie próxima a Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) 
Kunze (= P. lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota), no entanto, difere por 
apresentar as escamas do caule com o ápice até quatro vezes a largura da base, 
segmentos com margem inteira, não cartilaginosa e hábito epifítico ou rupícola. 
Enquanto P. lepidopteris possui hábito terrícola, segmentos com margem ondulada e 
cartilaginosa, e escamas com ápice prolongado até dez vezes a largura da base. 
 
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., Berlin Jahrb. Pharm. 21: 41. 1820. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, principalmente em ambiente alterado, a 
1200-1750 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 82 (UPCB); 
22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 266 (UPCB); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. 
Pereira & M. Meyer 141 (MBM), 152 (SP); trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. 
Pereira & F.B. Matos 188 (NY). 
Distribuição geográfica: América do Sul, México, Mesoamérica, Antilhas, Índia, Sri 
Lanka, África do Sul, Madagáscar, Brasil (S, SE e NE). 
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De acordo com Tryon & Stolze (1993), Pleopeltis macrocarpa é uma espécie 
distinta por apresentar caule com escamas lanceoladas a ovalares, bicolores e soros 
circulares a ovalares (1-1,5 vezes mais comprido que largo). Uma espécie próxima é P. 
astrolepis (Liebm.) Fourn., esta possui escamas circulares, concolores e soros 
alongados (2-4 vezes mais compridos que largos). 
 
Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota, Darwiniana 45(2): 239. 2007. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, tanto no interior da mata quanto em 
campo de altitude, a 1400-1800 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 2 
(SP); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. Marinero 371(UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 96 (MBM); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
201 (NY); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 159 (MBM, 
SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 

Segundo de la Sota 1965, Polypodium pleopeltidis Fée (= Pleopeltis 
pleopeltidis) pode ser caracterizada por seu hábito epifítico ou rupícola, caule longo-
reptante, escamas com área central esclerosada, pecíolos distanciados, lâminas 
triangulares a ovalar-triangulares, pinas com margem crenada a ondulada, indumentos 
escassos, constituído por escamas extremamente pequenas, nervuras simples, uma ou 
mais vezes furcadas e hidatódios recoberto por uma placa de carbonato de cálcio. 
 
Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm., Taxon 55(4): 928. 2006. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, tanto no interior da mata quanto em 
campo de altitude, a 1200-1750 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 26 
(UPCB); trilha Pico Itapiroca, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 149 (MBM, SP), 
178 (NY, SP). 
Distribuição geográfica: Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil (S, SE e NE). 

De acordo com Labiak & Prado (2008), Serpocaulon catharinae pode ser 
diferenciada a partir de seu caule castanho-escuro a nigrescente, rugoso quando seco, 
com depósito de cera esbranquiçada, escamas esparsos na base da costa, não clatradas, 
esbranquiçadas e conspicuamente ramificadas. Uma espécie próxima é S. latipes 
(Langsd. & Fisch.) A.R.Sm., contudo, esta apresenta caule castanho a esverdeado, não 
ou ligeiramente rugoso quando seco, sem depósito esbranquiçado de cera, escamas da 
base da cóstula castanho avermelhadas, clatradas e inteiras. 
 
Serpocaulon sehnemii (Pic.Serm.) Labiak & Prado, Amer. Fern J. 98(3): 139-159. 
2008. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da mata, a 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 467 
(UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Serpocaulon sehnemii pode ser caracterizado pela lâmina pinatissecta, 
papirácea, caule castanho a esverdeado, sem depósito esbranquiçada de cera, e com 
escamas clatradas, castanho-escuras a hialinas na margem. 
  
Terpsichore reclinata (Brack.) Labiak, Brittonia 52(3): 253. 2000. 
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Hábito/Habitat: Herbácea; epífita ou rupícola, interior da floresta, a 1300-1700 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 30/IV/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 17 
(UPCB); 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 44 (MBM, UPCB); trilha Pico Caratuva, 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 99 (MBM); 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
205 (SP), 228 (MBM). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S, SE e sul da Bahia). 

Segundo Labiak & Prado (2005), Terpsichore reclinata caracteriza-se por 
apresentar os segmentos oblongos, com a base conspicuamente assimétrica, escamas 
do caule com cerca de 0,2-0,3 cm compr. Uma espécie próxima é T. cultrata (Bory ex 
Willd.) A.R.Sm & R.C.Moran, porém, esta difere por apresentar segmentos simétricos 
ou apenas levemente simétricos na base, e escamas menores (nunca maiores que 0,1 
cm compr.). 
 
4.1.15 PTERIDACEAE Rchb. 
 
Adiantopsis regularis  (Kunze) T.Moore, Index Fil. (T. Moore) 252. 1861. NPfl. 272. 
1861. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IV/2007, J.B.S. Pereira et al. 72 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

De acordo com Sehnem (1972), esta espécie pode ser facilmente reconhecida 
pela lâmina 2-pinada, e soros muito pequenos e arredondados. 
 
Adiantum raddianum C.Presl, Tent. Pterid.: 158. 1836.  
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola em ambiente aberto e alterado, a 1200-1700 m 
altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 62 
(UPCB); trilha Pico Caratuva, 17/II/2008, J.B.S. Pereira & M. Meyer 139 (MBM). 
Distribuição geográfica: América Tropical. 

De acordo com Tryon & Stolze (1989b), Adiantum raddianum possui os 
últimos segmentos cuneiforme-flabelados, indúsios arredondados a suborbicular-
reniformes, e caule geralmente curto-reptante. Uma espécie bastante próxima é A. 
poiretii Wikstrom, no entanto, esta apresenta últimos segmentos orbiculares a 
suborbiculares, indúsios oblongos a lunados, caule longo-reptante, com as frondes 
agrupadas entre intervalos.  
 
Doryopteris acutiloba (Prantl) Diels in Engl. & Prantl, Nat. Pfl. 14: 269. 1899. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em campo de altitude ou borda da mata, a 1200-
1500 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 80 (UPCB); 
trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 187 (MBM). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S). 
 Esta espécie é bastante distinta em relação às demais espécies do gênero 
encontradas no PEPP, pelas frondes férteis bastante grandes (75-85 cm compr.). 

Segundo Tryon (1942), Doryopteris acutiloba é uma espécie bastante próxima 
a D. lomariacea (Kunze) Klotzsch, contudo, D. acutiloba apresenta lâmina estéril com 
a textura mais fina e últimos segmentos inteiros, agudos a acuminados, enquanto D. 
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lomariacea possui lâmina estéril coriácea, últimos segmentos não profundos, 
ligeiramente crenados a crenados e amplamente arredondados. 
 
Doryopteris crenulans (Fée) Christ, Pl. Nov. Mineiras 2: 26. 1900. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; terrícola ou rupícola, em campo de altitude, a 1600-1850 
m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 277 (NY); 
trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 499 (MBM, SP, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: Peru, Bolívia e Brasil (S e SE). 
 Esta espécie pode ser caracterizada pelas altamente dimorfas quando adulta, 
com as férteis geralmente secas, lâmina fértil mais de 9 últimos segmentos, lâminas 
estéreis com pinas basais surcorrentes, e demais pinas decorrente na raque. 

De acordo com Tryon (1942), Doryopteris crenulans é semelhante a D. 
itatiaiensis (Fée) Christ., espécie esta endêmica da Serra do Itatiaia no Rio de Janeiro. 
No entanto, D. crenulans apresenta frondes dimorfas, lâmina fértil com últimos 
segmentos linear-oblongos a lineares, escamas longo-lineares. Enquanto D. itatiaiensis 
apresenta frondes moderadamente dimorfas, lâmina fértil com os últimos segmentos 
oblongos a deltóides, escamas longo-lanceoladas e atenuadas.  
 
Doryopteris paradoxa (Fée) Christ, Bull. Herb. Boissier ser. 2, 2: 546. 1902. 
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola em campo de altitude, a 1600-1850 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 74 (NY, 
UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 275 (UPCB), 276 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil nas regiões Sudeste e Sul, sendo este o 
primeiro registro para a região Sul do Brasil. 

Além disso, este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz 
parte da lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora 
Brasileira com deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008). 
 Doryopteris paradoxa pode ser caracterizada pelas frondes pequenas (férteis 6-
11 cm compr., as estéreis 3-7,5 cm compr., lâmina fértil com 5-9 últimos segmentos; 
pinas nas lâminas estéreis adnatas na raque.  

De acordo com Tryon (1942), D. paradoxa possui frondes férteis e estéreis 
com tamanhos e divisões semelhantes, com poucos segmentos, raque amplamente 
alada na porção apical e menos alada na porção basal, pecíolo liso e esporângio com 
pedicelo curto. Uma espécie semelhante é D. crenulans, contudo, esta apresenta 
frondes férteis consideravelmente maiores e mais divididas que as estéreis, com 
últimos segmentos numerosos, raque amplamente alada na porção apical e 
estreitamente a superficialmente alada na porção medial, pecíolo densamente a pouco 
verrugoso, e esporângio com pedicelo longo.  
 
Eriosorus insignis (Kuhn) A.F.Tryon, Contr. Gray Herb. 200: 152. 1970.  
Hábito/Habitat: Herbácea; rupícola ou saxícola, em mata nebular de topo de montanha, 
acima de 1650 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 68 (MBM, 
UPCB); 22/V/2008, J.B.S. Pereira et al. 256 (UPCB), 274 (SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
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Este é um importante registro, tendo em vista que esta espécie faz parte da 
lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente das espécies da Flora Brasileira com 
deficiência em dados (Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008). 

Eriosorus insignis possui lâmina membranácea, tecido laminar e nervuras com 
tricomas hialinos, concolores, pecíolo e raque com tricomas inconspícuos. Esta espécie 
pode ser confundida com E. rufescens (Fée) A.F.Tryon, no entanto, esta apresenta 
lâmina cartácea, tecido laminar e nervuras com tricomas bicolores, alaranjados e 
hialinos, pecíolo e raque conspicuamente recoberta por tricomas.  
 
Polytaenium lineatum J.Sm., J. Bot. (Hooker) 4: 68. 1841. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 401 (UPCB); 8/II/2009, J.B.S. Pereira 443 (MBM). 
Distribuição geográfica: México, América Central, Caribe, Colômbia, Venezuela, 
Guianas, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (S, SE e NE). 

De acordo com Nonato & Windisch (2004), Polytaenium lineatum é 
caracterizado por apresentar vários soros longos, submersos, paralelos à costa, 
frequentemente com aletas nas margens dos sulcos, lâminas estreitas, afiladas 
gradualmente em direção ao ápice e a base. 
 
Pteris deflexa Link, Hort. Berol. 2:30. 1833. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
488 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, Cuba, Jamaica, Repúplica Dominicana, Porto Rico, 
Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil 
(S, SE, CO e NE). 
 Esta espécie pode ser reconhecida principalmente por suas frondes 3-pinado-
pinatífidas, com as pinas basais 1-2-pinado-pinatífidas, as medianas pinado-
pinatífidas, e as distais pinatissectas a pinatífidas, nervuras simples ou furcadas, 
margem dos segmentos estéreis denteados a serreados, e segmentos férteis falcados. 
  
Vittaria graminifolia Kaulf., Enum. Fil. 192. 1824. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 30 (MBM, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: sul dos Estados Unidos a Colômbia, Venezuela a Bolívia, 
Guianas, Uruguai e Brasil (em todas as regiões). 

Vittaria graminifolia pode ser caracterizada pelas lâminas grandes (10-50 cm 
compr.), paráfises clavadas, castanho-escuras a avermelhadas. Esta espécie é bastante 
similar a Vittaria scabrida Klotzch ex Fée, no entanto, esta possui lâminas menores (5-
12 cm compr.), paráfises cuculiformes ou clavada-cuculiformes, e castanho-claras 
(Baker, 1870; Labiak & Prado, 1998). 
  
Vittaria lineata (L.) Sm., Mem. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 421. 1793. 
Hábito/Habitat: Herbácea; epífita no interior da floresta, a 1400-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Caratuva, 26/II/2008, J.B.S. Pereira & F.B. Matos 
207 (MBM, SP, UPCB). 
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Distribuição geográfica: sul dos Estados Unidos e América Latina, Brasil (S, SE, NE e 
N). 

Segundo Tryon (1964), Vittaria lineata apresenta esporos monoletes e 
paráfises filiformes, enquanto V. graminifolia, uma espécie com a qual é 
frequentemente confundida em campo, apresenta paráfises clavadas e esporos triletes.   
 
4.1.16 SELAGINELLACEAE Willk. 
 
Selaginella decomposita Spring, Fl. Bras. 1(2): 123. 1840. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; rupícola à margem de córrego, interior da floresta, a 1200-
1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 
473 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e NE).  

Segundo Hirai & Prado (2000), esta espécie pode ser reconhecida através do 
caule ereto, microfilos laterais ascendentes, espaçados, margem denticulada e 
microfilos dorsais com ápice aristado. 
 
Selaginella tenuissima Fée, Cr. Vasc. Brésil. 2: 98. 1873. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola ou rupícola, em locais sombreados e úmidos tanto 
no interior da floresta quanto em campo de altitude, 1400-1700 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 83 (UPCB); 
9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4777 (UPCB); 24/X/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 350 (UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

De acordo com Hirai & Prado (2000), distingue Selaginella tenuissima a partir 
de seus microfilos axilares oblongos, com base truncada, e dentes longos, enquanto S. 
muscosa, uma espécie bastante próxima, possui microfilos axialares ovais, com base 
externa arredondada e sem dentes longos. 
 
4.1.17 THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic.Serm. 
 
Thelypteris araucariensis Ponce, Darwiniana 33: 270. 1995. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira et al. 42 (SI); 
17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 126 (SI, UPCB); 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 
4781(MBM, SI), 4782 (SI, UPCB). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 
 Segundo Ponce (1995), Thelypteris araucariensis pode ser caracterizada pela 
presença de gemas foliares, pinas basais gradativamente reduzidas atingindo 
aproximadamente a base da fronde, segmentos acroscopicamente sobrepostos à raque 
e tricomas capitados revestindo conspicuamente a face adaxial dos segmentos. 
 É uma espécie próxima a T. retusa (Sw.) C.F.Reed (ver comentário desta 
espécie). 
 
Thelypteris dentata (Forssk.) E.P.St.John, Amer. Fern J. 26: 44. 1936. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola em campo de altitude, a 1500-1700 m altitude. 
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Material examinado: Trilha Pico Paraná, 29/IX/2007, J.B.S. Pereira & J.S. Silva 12 
(SI, UPCB); trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 429 (MBM, SI, 
UPCB). 
Distribuição geográfica: sul dos Estados Unidos ao Panamá, Antilhas, Venezuela, 
Colômbia até Bolívia, Argentina, África tropical e subtropical, Ásia e Ilhas do 
Pacífico, Brasil (em todas as regiões). 
 De acordo com Ponce (2007), Thelypteris dentata distingue-se pelo pecíolo 
robusto, castanho esverdeado a castanho-purpúra, pinas triangulares, atenuadas no 
ápice, par de nervuras basais unida para formar uma nervura excurrente (de até 4 mm 
de compr.), e tricomas curtos recobrindo uniformemente a superfície abaxial da lâmina 
e do indúsio. Uma espécie próxima é T. hispidula (Decne.) C.F.Reed, contudo, esta 
apresenta tricomas de tamanhos bastante heterogêneos, em geral mais longos (acima 
de 0,3 mm). Enquanto T. dentata possui tricomas de tamanhos uniforme, geralmente 
curtos (até 0,2 mm).  
 
Thelypteris glaziovii (Christ.) C.F.Reed, Phytologia 17: 279. 1968. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; terrícola no interior da mata, a 1300-1400 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 429 (SI, 
UPCB).  
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (S e SE). 

Segundo Salino & Semir (2004), Thelypteris glaziovii é extremamente distinta 
das demais espécies do subgênero Amauropelta (Kunze) A.R.Sm., sendo caracterizada 
pelas pinas profundamente pinatífidas, ou ainda a lâmina 2-pinada pinatífida, com 9-
21 pares de nervuras por segmento, sendo as proximais geralmente furcadas. 
 
Thelypteris raddii (Rosenst.) Ponce, Darwiniana 33(1-4): 266. 1995. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 448 (SI, 
UPCB).  
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e CO). 
 Thelypteris raddii pode ser caracterizada pela lâmina oval a elíptica, com base 
sub a abruptamente reduzida e tricomas uncinados abaxialmente sobre o tecido 
laminar. 

De acordo com Ponce (1995), T. regnelliana (C.Chr.) Ponce é uma espécie 
semelhante, no entanto, T. raddii possui tricomas uncinados abaxialmente somente 
sobre o tecido laminar, enquanto T. regnelliana os apresenta também no pecíolo, raque 
e costa. 
 
Thelypteris retusa (Sw.) C.F.Reed, Phytologia 17: 309. 1968. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1200-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 17/XII/2007, J.B.S. Pereira et al. 115 (SI, 
UPCB), 133 (SI); trilha Morro Camapuã, 9/IV/2009, J.B.S. Pereira & R. Falleiros 495 
(SI, UPCB). 
Distribuição geográfica: Brasil (S, SE e NE). 
 De acordo com Ponce (1995), Thelypteris retusa é uma espécie distinta por 
apresentar ausência de gemas na lâmina, pecíolos longos (1/6-1/3 compr. da fronde) e 
segmentos com a face adaxial glabra ou com tricomas setiformes esparsos. Uma 
espécie bastante próxima é T. aracauriensis, no entanto, esta apresenta gemas na 
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lâmina, pecíolo curto devido à presença de pinas até a base da fronde e segmentos com 
a face adaxial conspicuamente revestido por tricomas capitados. 
  
Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F.Reed, Phytologia 17: 309. 1968. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 444 
(MBM, SP, UPCB).  
Distribuição geográfica: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil (S, SE e CO). 

Segundo Ponce (2007), Thelypteris riograndensis é uma espécie distinta por 
apresenta pinas fortemente oblíquas, margem serreada, com a base auriculadas, e 
gemas ausente entre os pares de pinas. Uma espécie bastante próxima é T. abbiattii 
C.F.Reed, no entanto, esta possui as pinas horizontais a levemente oblíquas, margem 
crenada a lobada, e gemas frequentemente presente entre os pares de pinas basais.  
 
Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti, Rev. Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 19. 1958. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da mata, a 1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 448 (SI, 
UPCB).  
Distribuição geográfica: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil (S, SE e CO). 
 De acordo com Ponce (1995), esta espécie pode ser caracterizada através do 
caule reptante, base do pecíolo nigrescente, com tricomas pluricelulares e escamas, 
pinas triangulares a largamente triangulares, lâmina gradativamente reduzida para a 
base, pinas proximais remotas, e tricomas uncinados presentes na face abaxial dos 
segmentos.   
 
Thelypteris tamandarei (Rosenst.) Ponce, Novon 8: 277. 1998. 
Hábito/Habitat: Herbáceas; terrícolas no interior da floresta, a 1200-1600 m altitude. 
Material examinado: Trilha Pico Paraná, 9/VII/2008, P.H. Labiak et al. 4750 (MBM, 
SI, UPCB). 
Distribuição geográfica: Bolívia e Brasil. A ocorrência desta espécie no Brasil é 
reconhecida apenas para os Estados da região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais), sendo este o primeiro registro para a região Sul do Brasil.  
 Thelypteris tamandarei pode ser caracterizada pelo caule ereto a decumbente, 
frondes grandes (acima de 1 m de compr.), segmentos das pinas basais sobrepondo à 
raque, lâmina abruptamente reduzida na base e raque glabra abaxialmente. 
 
4.1.18 WOODSIACEAE (Diels) Herter 
 
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, Bot. Mag. (Tokyo) 90: 37. 1977. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 1250-1350 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 436 
(UPCB). 
Distribuição Geográfica: Ásia; Austrália; Ilhas do Pacífico e naturalizada no Sudeste 
dos Estados Unidos, Havaí, Açores, Brasil (S e SE). 
 Esta espécie, natural do Sudeste da Ásia, foi introduzida no Brasil e atualmente 
pode ser encontrada em praticamente todas as regiões da floresta atlântica brasileira, 
ocorrendo espontaneamente no interior da floresta.  
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Diplazium ambiguum Raddi, Opusc. sci. Bol. 3. 292. 1819. 
Hábito/Habitat: subarbórea; terrícola no interior da floresta, próximo a córrego, a 
1000-1200 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. 
Pereira & F. Marinero 396 (UPCB), 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 464 (MBM, RB, 
SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Paraguai. Brasil (S, SE, 
NE e N). 
 Esta espécie apresenta grande variação morfológica, principalmente no que se 
refere ao padrão de divisão da lâmina. Contudo, Diplazium ambiguum distingue-se por 
apresentar pínulas subssésseis a adnatas, indumentos formados por escamas e dois 
tipos de tricomas, indúsio com margem inteira, pecíolo, raque, raquíola, costa e 
nervuras pubescentes na face abaxial (Cislinski, 1996). 
 
Diplazium lindbergii (Mett.) Christ, Prim. Fl. costar. 3. 27. 1901. 
Hábito/Habitat: Herbácea; terrícola no interior da floresta, a 1100-1200 m altitude. 
Material examinado: Brasil. Paraná: trilha Morro Camapuã, 20/XII/2009, J.B.S. 
Pereira et al. 354 (UPCB). 
Distribuição geográfica: México, América Central, Jamaica, Colômbia, Venezuela, 
Equador, Peru, Bolívia e Brasil (S, SE e NE). 
 Diplazium lindbergii pode ser distinguida por sua lâmina pinado-pinatífida, 
segmentos serreados, e indúsios caducos ou vestigiais. 
 
Diplazium sp. 
Hábito/Habitat: Subarbóreas; terrícola em ambiente aberto, a 1200-1300 m altitude. 
Material examinado: Trilha Morro Camapuã, 20/XII/2008, J.B.S. Pereira & F. 
Marinero 417 (UPCB); 8/II/2009, J.B.S. Pereira et al. 438 (RB, SP, UPCB). 
Distribuição geográfica: Indeterminada. 
 Diplazium sp. pode ser caracterizada pela lâmina 3-pinado-pinatífida, indúsio 
com margem inteira,  tricomas catenados sobre ambas as faces na raque, raquíola, 
costa, nervuras, e pecíolo. Uma espécie próxima é Diplazium tamandarei Rosenst., 
contudo, difere por apresentar indúsio com margem irregularmente denteada a curto 
fimbriada, além de padrão de distribuição dos tricomas distintos. 
  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao todo foram registradas 134 espécies distribuídas em 56 gêneros e 18 
famílias de samambaias e licófitas, sendo que 123 espécies, 51 gêneros e 16 famílias 
pertencem ao primeiro grupo. As licófitas, mais precisamente, estão representadas no 
PEPP por 11 espécies, correspondendo a 5 gêneros (Diphasiastrum, Lycopodiella, 
Lycopodium e Selaginella) e 2 famílias (Lycopodiaceae e Selaginellaceae).  

Dentre as espécies encontradas, 11,94% (16 spp.) apresentam distribuição 
Pantropical, 53,73% (72 spp.) Neotropical, 29,10% (39 spp.) são endêmicas da 
Floresta Atlântica (regiões sul, sudeste e sul da Bahia), e 5,22% (7 spp.) são 
amplamente distribuídas no Brasil (ver gráfico 1 e anexo 1). O número de espécies 
endêmicas ao Brasil é relativamente alto quando comparado a outros estudos 
desenvolvidos na região, como Schwartsburd & Labiak (2007) (9% (14 spp.)), Matos 
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(2007) (14% (27 spp.)) e Labiak & Prado (1998) (25% (15 spp) os quais, em geral, 
foram realizados em áreas mais baixas e com ambientes mais estáveis. Estes dados 
corroboraram, então, a idéia de que regiões montanhosas tendem a ser locais com altas 
taxas de endemismos (Moran 1995; Tryon 1972, 1986), em comparação com áreas de 
menor altitude. 

Das espécies registradas para o Parque, cinco constituem novos registros para 
a região Sul do Brasil: Doryopteris paradoxa (Fée) Christ, Huperzia nuda (Nessel) 
B.Øllg. & P.G.Windisch, Hypolepis rugosula (Labill.) J.Sm., Lellingeria myosuroides 
(Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran e Thelypteris tamandarei (Rosenst.) Ponce. Deve-se 
destacar, ainda, a ocorrência em abundância de Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz.) 
Copel., uma espécie que, embora tenha sido registrada para Santa Catarina (Sehnem 
1967), tem seu primeiro registro feito para o Paraná, além da ocorrências de Eriosorus 
insignis (Kuhn) A.F. Tryon, planta rara, que apesar de não ser citada no “Checklist do 
Cone Sul” não é tratada aqui como primeiro registro, por haver coleta deste táxon para 
o Estado depositado em herbário. Todas estas espécies, sem exceção, são restritas a 
regiões de elevada altitude do sudeste do Brasil, e constituem casos interessantes de 
disjunção ao longo da Floresta Atlântica. 
 
GRÁFICO 1: PROPORÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DO  PEPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conforme os dados obtidos neste levantamento, o PEPP pode ser considerado 
uma área bastante rica em espécies de samambaias e licófitas, muita das quais são 
exclusivas de áreas montanhosas da Floresta Atlântica brasileira.  

Além disso, deve-se salientar a ocorrência de espécies que estão inclusas na 
lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente como planta em perigo de extinção 
(Dicksonia sellowiana) e aquelas cujas informações (distribuição geográfica, 
ameaças/impactos e usos, entre outras) são ainda deficientes, não permitindo 
enquadra-las com segurança na condição de ameaçadas (Doryopteris paradoxa, 
Eriosorus insignis, Hymenophyllum magellanicum, H. peltatum, Plagiogyria fialhoi e 
Trichomanes lucens).    
 Fica também evidente que, apesar de muitos avanços terem sido feitos no 
conhecimento da diversidade da flora do sul do Brasil, estudos mais detalhados e 
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voltados para grupos específicos ainda tem muito a acrescentar, especialmente no 
reconhecimento de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção presentes no estado do 
Paraná, ou simplesmente pelo reconhecimento de populações adicionais de 
determinadas espécies naturalmente raras na natureza. 

Isto pode ser atestado pelos novos registros aqui apresentados (Plagiogyria 
fialhoi, para o Paraná, e Doryopteris paradoxa, Huperzia nuda, Hypolepis rugosula, 
Lellingeria myosuroides e Thelypteris tamandarei, para o sul do Brasil), as quais são 
intrinsecamente associadas a regiões de altitude, e que possuem pouquíssimos 
registros ao longo das montanhas da Serra do Mar. 

 Apesar de boa parte do material ter sido identificado em nível específico, 
alguns grupos certamente merecem especial atenção, uma vez que os dados presentes 
na literatura não são suficientes para uma satisfatória identificação dos táxons, e não se 
descarta a possibilidade de algumas das coletas aqui realizadas representarem espécies 
ainda não descritas. 
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ANEXO I - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES      ENCONTRADAS 
NO PEPP COM AS RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

                                                                                                                                          continua 

ESPÉCIE PANTROPICAL NEOTROPICAL BRASIL 

ENDÊMICA 
SUL, 
SUDESTE E 
SUL DA 
BAHIA 

Abrodictyum rigidum X    

Adiantopsis regularis    X 
Adiantum raddianum   X   

Alsophila capensis X    

Alsophila setosa   X   

Anemia phyllitidis   X   

Anemia raddiana     X 

Anemia villosa   X   

Arachniodes denticulata   X   

Asplenium auriculatum  X   

Asplenium gastonis  X   

Asplenium harpeodes   X   

Asplenium inaequilaterale  X    

Asplenium kunzeanum    X 

Asplenium martianum    X 

Asplenium oligophyllum   X   

Asplenium pseudonitidum     X 

Asplenium scandicinum   X   

Asplenium serra  X    

Asplenium triquetrum   X   
Blechnum 

austrobrasilianum   X   

Blechnum acutum  X   

Blechnum brasiliense  X   

Blechnum cordatum X    

Blechnum schomburgkii   X   
Campyloneurum 

angustifolium  X   
Campyloneurum 

austrobrasilianum    X  

Campyloneurum fallax  X   

Campyloneurum minus  X   

Campyloneurum nitidum  X   

Ceradenia albibula     X 

Cochlidium punctatum     X 

Ctenitis anniesii      X 

Cyathea corcovadensis    X 

Cyathea delgadii   X   
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ANEXO I - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES      ENCONTRADAS 
NO PEPP COM AS RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

                                                                                                                                     continuação 

ESPÉCIE PANTROPICAL NEOTROPICAL BRASIL 

ENDÊMICA 
SUL, 
SUDESTE E 
SUL DA 
BAHIA 

Cyathea phalerata   X  

Dennstaedtia dissecta  X   

Dennstaedtia globulifera  X   

Deparia petersenii  X    

Dicksonia sellowiana   X   

Dicranopteris nervosa  X   

Diplazium ambiguum   X   

Diplazium lindbergii.  X   

Diplazium sp.     X 

Doryopteris acutiloba    X 

Doryopteris crenulans  X   

Doryopteris paradoxa    X 

Elaphoglossum alpestre   X   
Elaphoglossum 

beaurepairei    X 
Elaphoglossum 

brachyneuron X    

Elaphoglossum brevipes     X 

Elaphoglossum burchellii   X   

Elaphoglossum gayanum   X   
Elaphoglossum 

scolopendrifolium   X   
Elaphoglossum 

squamipes   X   

Eriosorus insignis    X 

Eupodium kaulfussii   X   

Grammitis fluminensis    X 

Histiopteris incisa  X    

Huperzia acerosa   X   

Huperzia heterocarpon   X   

Huperzia nuda     X 

Huperzia quadrifariata    X  
Hymenophyllum 

asplenioides   X   
Hymenophyllum 

caudiculatum   X  

Hymenophyllum crispum   X   

Hymenophyllum fragile   X   
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ANEXO I - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES      ENCONTRADAS 
NO PEPP COM AS RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

                                                                                                                                     continuação 

ESPÉCIE PANTROPICAL NEOTROPICAL BRASIL 

ENDÊMICA 
SUL, 
SUDESTE E 
SUL DA 
BAHIA 

Hymenophyllum fucoides   X   
Hymenophyllum 

magellanicum  X   
Hymenophyllum 

microcarpon  X   

Hymenophyllum peltatum  X   
Hymenophyllum 

polyanthos X    
Hymenophyllum 

pulchellum  X   

Hymenophyllum rufum    X 

Hymenophyllum vestitum     X 

Hypolepis rugosula  X    

Hypolepis stolonifera    X 

Lastreopsis amplissima   X   

Lellingeria apiculata  X   

Lellingeria brevistipes     X 

Lellingeria myosuroides X    

Lellingeria organensis     X 

Lellingeria schenckii     X 

Lindsaea botrychiodes     X 

Lophosoria quadripinnata  X   

Lycopodiella camporum   X   

Lycopodiella caroliniana  X   

Lycopodiella cernua X    

Lycopodium clavatum X    

Lycopodium tyoides  X   

Megalastrum abundans    X 

Megalastrum albidum     X 

Megalastrum connexum   X   

Melpomene sp.    X 
Microgramma 

squamulosa  X   
Micropolypodium 

achilleifolium     X 
Micropolypodium 

gradatum     X 
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ANEXO I - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES      ENCONTRADAS 
NO PEPP COM AS RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

                                                                                                                                     continuação 

ESPÉCIE PANTROPICAL NEOTROPICAL BRASIL 

ENDÊMICA 
SUL, 
SUDESTE E 
SUL DA 
BAHIA 

Niphidium crassifolium   X   
Niphidium 

rufosquamatum   X   

Olfersia cervina  X   

Pecluma paradiseae     X 

Pecluma pectinatiformis   X   

Pecluma recurvata   X   

Pecluma truncorum   X   

Plagiogyria fialhoi     X 

Pleopeltis hirsutissima  X   

Pleopeltis macrocarpa X    

Pleopeltis pleopeltidis          X 

Polyphlebium angustatum   X   
Polyphlebium 

hymenophylloides  X   

Polytaenium lineatum  X   

Pteridium arachnoideum  X   

Pteris deflexa  X   

Rumohra adiantiformis X    

Selaginella decomposita   X  

Selaginella tenuissima     X 

Serpocaulon catharinae  X   

Serpocaulon sehnemii    X 

Sticherus pruinosus    X 

Terpsichore reclinata     X 

Thelypteris araucariensis     X 

Thelypteris dentata  X   

Thelypteris glaziovii    X 

Thelypteris raddii    X  

Thelypteris retusa    X  

Thelypteris riograndensis  X   

Thelypteris rivularioides   X   

Thelypteris tamandarei     X 

Trichomanes anadromum  X   

Trichomanes lucens   X   

Trichomanes pilosum   X   

Vandenboschia radicans  X    
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ANEXO I - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES      ENCONTRADAS 
NO PEPP COM AS RESPECTIVAS PERCENTAGENS 

                                                                                                                                     continuação 

ESPÉCIE PANTROPICAL NEOTROPICAL BRASIL 

ENDÊMICA 
SUL, 
SUDESTE E 
SUL DA 
BAHIA 

Vittaria graminifolia  X   

Vittaria lineata   X   
Total           11,94%     53,73%      5,22%                       29,10% 
FONTE: Autor. 
 
 
 
                    
 


