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Introdução: O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é uma unidade de conservação
que abrange a maior área de floresta tropical considerada a primeira unidade de
conservação de Minas Gerais. Apesar do destaque, o PERD necessita de estudos
florísticos. Nesse caso, enfatiza-se a necessidade de levantamento de briófitas.
Briófitas são plantas pequenas, que vivem sobre rochas, solo, troncos ou ramos de
árvores, demonstram preferência por locais úmidos. Podem tolerar condições extremas
e por isso estão amplamente distribuídas no mundo. Com base em estudos
morfológicos e evolutivos, alguns autores, no entanto, separaram as briófitas em três
divisões: Anthocerotophyta, Hepatophyta e Bryophyta. Objetivo: O presente trabalho
tem como objetivo inventariar as espécies de musgos que ocorrem na Trilha do Juquita
do Parque Estadual do Rio Doce, e indicar os tipos de substratos em que as espécies
ocorreram e comparar a riqueza de espécies na Trilha da Juquita e na Trilha do
Vinhático.  Metodologia: Foi realizada uma coleta na trilha do Juquita em abril de
2016. Os musgos foram amostrados ao longo da trilha e durante as coletas, foram
anotados dados sobre substratos de colonização. Findada a coleta as plantas foram
secas e depositadas no Herbário do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Os
espécimes foram examinados em microscópio estereoscópio e dissecados em meio
líquido. Foram confeccionadas lâminas dos filídios, inteiros ou distendidos para
observação ao microscópio óptico. As análises ecológicas basearam-se nos números
ocorrências das famílias encontradas na trilha do Parque Estadual do Rio Doce
(PERD) bem como os tipos de substratos. Resultados: Foram coletados 14 espécimes
de musgos. Até o momento, foram identificados três espécimes distribuídos nas
seguintes famílias: Hypnaceae - Vesicularia sp (Müll. Hal.) Müll. Hal., Racopilaceae -
Racopilum tomentosum 
(Hedw.) Brid., Sematophyllaceae - Sematophyllum sericifolium Mitt. Posteriormente à
identificação dos espécimes, realizou-se análise em relação ao tipo de substrato,
número de ocorrência, juntamente com a presença do esporófito. Constatou-se que,
57% da amostra é epíxila (tronco morto) e 43% dos exemplares é corticícola (troncos
vivos). Em florestas tropicais, o substrato mais favorável ao estabelecimento de
briófitas é o tronco vivo seguido do tronco em decomposição. Espécimes epífilos (em
folhas) não foram encontrados. Um dos fatores para essa ausência seria a facilidade
para as briófitas serem removidas do substrato, tanto pela ação do vento, ou pelo
movimento de animais e pessoas no decorrer da trilha. Observou-se que 57% das
amostras, apresentaram esporófito e 43% não se apresentaram férteis. A ausência do
esporófito pode estar relacionada à escassez pluvial no mês da coleta, uma vez que
para a reprodução sexuada dos musgos é necessária a presença da água. O colo é
formado por uma camada de células estéreis, onde os anterozóides nadam para
alcançar a oosfera, sendo limitante para a reprodução. Conclusão: As famílias
encontradas são de ocorrência em fragmentos de Mata Atlântica. Há predomínio de
espécimes epíxilas seguida de corticícolas. A baixa pluviosidade influenciou na
reprodução dos musgos na Trilha do Juquita uma vez que a maioria dos espécimes
apresentou-se sem esporófito, demonstrando o predomínio de reprodução assexuada
como estratégia adaptativa.
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