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Introdução: O Parque Estadual do Rio Doce– PERD situa-se na porção sudoeste de
Minas Gerais, nos municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo. É uma unidade de
conservação que abrange a maior área de floresta tropical do estado de Minas Gerais,
em seus 36.970 hectares. São realizados levantamentos briofíticos no PERD desde
2013, nas duas trilhas. A Trilha do Vinhático é uma trilha pequena, aproximadamente
800 m de extensão, composta de Mata Atlântica secundária. Apresenta intenso fluxo
de pessoas, sendo assim muito visitada. A Trilha da Juquita apresenta 3.700 m de
extensão, perpassa um remanescente de Mata Atlântica primária, sendo mais fechada.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é comparar a riqueza de briófitas ocorrentes nas
duas trilhas e listar os substratos em que as espécies ocorreram. Dessa forma,
contribuir para o conhecimento brioflorístico de musgos em Minas Gerais e ampliar os
conhecimentos acerca das espécies que ocorrem no Parque Estadual do Rio Doce.
Metodologia: Para a remoção das briófitas dos substratos, foi necessário o uso de
estilete. Envelopes de papel foram utilizados para guardar as amostras e utilizou-se
também uma caderneta de campo para anotações referentes à identificação das
amostras. Como auxílio para a caracterização das amostras, houve a confecção de
lâminas, onde as mesmas foram confeccionadas em água destilada e foram analisadas
ao Microscópio Óptico. As identificações foram realizadas com o auxílio de chaves e
bibliografia especializada: Costa et al., (2010), Silva (1998), Luizi-Ponzo et al. (2006),
Buck (1998), bem como a plataforma Trópicos para a identificação dos autores das
famílias e espécies. Resultados: Foram coletados 186 espécimes sendo 39 na Trilha do
Vinhático e 147 na Trilha do Juquita. A trilha do Vinhático apresentou 20 espécies
distribuídas em 13 gêneros e 7 famílias. Dentre as amostras coletadas na Trilha da
Juquita, foram identificadas 24 espécies, distribuídas em 14 famílias, 13 gêneros.
Quando analisados os substratos de ocorrência, na Trilha do Vinhático houve
predominância de espécies epíxilas (tronco morto) seguido do corticícola (tronco
vivo). Na Trilha do Juquita, o substrato predominante foi corticícolo (tronco vivo),
seguido do epíxilo (tronco morto). Segundo a Flora do Brasil (2016), todas as famílias
ocorrentes, são comuns em fragmentos de Mata Atlântica.  Dentre as espécies
coletadas, Calymperes afzelii Sw. foi identificada como nova ocorrência para o estado
de Minas Gerais. Teve-se o registro de um espécime epifilo (folha), sendo
representado por uma hepática. Em diversas amostras coletadas, constatou-se a
presença de representantes do filo Hepatophyta, associadas aos musgos. Os resultados
obtidos neste trabalho mostraram uma expressiva diversidade específica e ocorrência
de famílias generalistas,  como: Hypnaceae, Fissidentaceae, Sematophyllaceae e
Stereophyllaceae. As famílias persistem em áreas com maior intensidade solar e
intensidade antrópica, ambiente encontrado em pelo menos uma das trilhas coletadas,
perfazendo os efeitos da fragmentação de habitat. Conclusão: Concluiu-se que as
trilhas apresentam flora briofítica diversa. O predomínio de espécies epíxilas no
Vinhático deve-se ao fato de a trilha apresentar regiões de clareira, mata aberta e de
sucessão secundária enquanto que a Trilha do Juquita se apresenta em sucessão
primária, mata fechada, favorecendo a colonização em troncos vivos.
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