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Diversidade e Conservação de Cypella Herbert (Iridaceae) nos Ecossistemas
Campestres do sudeste da América do Sul
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Os ecossistemas campestres do sudeste da América do Sul (SESA) compreendem a mais
extensa área de campos da América do Sul e forma um arco no entorno do Rio da Prata,
incluindo parte da Argentina, o sul do Paraguai e Brasil, o Uruguai e engloba os Pastizales
Del Río de La Plata (RPG), os Campos de altitude do sul do Brasil (BR) e os Pastizales
Del Chaco húmedo (CH). Os Pastizales Del Río de La Plata (RPG) é a mais extensa área
do SESA e abrange cerca de 760.000 km2 e duas regiões: Pampas e Campos. A primeira
inclui  as  pampas  no centro-leste  da  Argentina  com as seguintes  eco-regiões:  Austral
(RP1),  Inundado  oriental  (RP2),  Inundado  ocidental  (RP3),  Ondulado  (RP4)  e
Mesopotâmico (RP5).  Os Campos compreendem o sul  do Uruguai  (RP6),  o  norte  do
Uruguai  e  sul  do  Rio  Grande  do  Sul  (RP7),  e  o  centro-sul  do  Paraguai  (RP8).  O
conhecimento da distribuição do gênero  Cypella contribui para embasamento científico
em relação a conservação tendo em vista que o mesmo tem potencial ornamental e é
pouco estudado. O objetivo do trabalho é contribuir com o conhecimento sobre o gênero
Cypella nas áreas campestres do Sul do Brasil. Para o levantamento de Cypella na área
de estudo foram realizadas expedições botânicas onde foram obtidas informações sobre a
distribuição geográfica das espécies e as principais ameaças para a conservação dos
táxons.  Os  ambientes  de  ocorrência  de  Cypella são  córregos  e  pequenos  rios  de
correntes  rápidas,  campos  periodicamente  inundados  e  banhados,  encosta,  topo  de
morros  e  campos  rupestres.  Cypella  inclui  29  espécies  restritas  ao  SESA,  o  que
corresponde a 93,5% da diversidade do gênero. C. herbertii é a espécie mais amplamente
distribuída, ocorrendo ao longo de todo o SESA, a exceção do CH.  Cypella armosa  é
registrada no HC, RP5, RP7 e RP8, enquanto  C. exilis  e C. fucata  são encontradas no
RP5, RP6, RP7 e BR. Cypella laxa e C. aquatilis distribuem-se no RP7 e BR, C. uliginosa
é encontrada no RP5 e RP7, C. osteniana é registrada no RP6 e RP7, C. curuzupensis
ocorre no ecótono entre CH e RP8. As demais espécies são confinadas a uma única eco-
região: C. catharinensiseC. Pabstiana no BR, Cypella laeta em RP5, C. hauthalii no RP8,
e 16 são confinadas ao RP7:  C. alonsoana, C. aurinegra, C. charruana, C. discolor, C.
gloriana,  C.  guttata,  C.  lapidosa,  C.  luteogibbosa,  C.  magnicristata,  C.  opalina,  C.
parviflora, C. pusilla, C. suffusa, C. ravenniana, C. rivularis,  e C. trimontinaa maior parte
desses  táxons  requer  hábitat  específico  e  possui  reduzida  distribuição  geográfica.
Endemismos infraespecíficos são registrados para RP1 (C. herbertii subsp. wolfhuegelii),
RP5 (C. herbertii subsp. reflexa), e RP7 (C. herbertii subsp. brevicristata). A destruição do
hábitat destas espécies com introdução de silvicultura e mineração poderá acarretar o
desaparecimento deste importante gênero botânico. A distribuição geográfica do gênero
poderá nortear  tomadas de decisão relacionadas as políticas públicas ambientais que
norteiam a criação de áreas de conservação em áreas campestres no sul do Brasil.
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