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Introdução: As briófitas compreendem os vegetais terrestres mais simples, são
conhecidos como \\\"musgos\\\" (filo Bryophyta), \\\"antóceros\\\" (filo
Anthocerophyta) ou \\\"hepáticas\\\" (filo Hepatophyta).  São pequenas, avasculares,
multicelulares e fotossintetizantes, necessitam de água para reprodução. São
consideradas pioneiras na colonização do ambiente terrestre podendo ser encontradas
em locais úmidos e sombreados. Ocorrem em água doce, em ambientes extremamente
secos como os desertos. Apresentam reprodução sexuada com formação de um
esporófito constituído por uma seta e pela cápsula sendo a fase efêmera do ciclo e
dependente do gametófito, esse é constituído por rizoide, caulídio e filídio sendo a fase
duradoura do ciclo.  Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo o levantamento
do acervo briofítico do Herbário do Unileste (HUNL), bem a listagem dos substratos
mais recorrentes para colonização dos musgos.  Metodologia: Para estudo das briófitas
foi realizada leitura de bibliografia especializada e análise das exsicatas do Herbário do
Unileste.  A análise das exsicatas foi realizada com o auxílio do microscópio
estereoscópio quando necessário. Foram analisadas a presença do esporófito, o
substrato de ocorrência.  Resultados: O herbário do Unileste conta com um acervo de
618 exemplares de briófitas distribuídas entre musgos e hepáticas. Foram registrados
59 exemplares de hepáticas distribuídas em três famílias, a saber: Jubulaceae (quatro
espécies), Lejeuneaceae (cinco espécies) e Plagiochilaceae (uma espécie). Os musgos
apresentam maior quantidade, 559 exemplares distribuídos em 15 famílias: Bryaceae
(quatro espécies), Bartramiaceae (duas espécies) Erpodiaceae (três espécies)
Funariaceae (uma espécie), Octoblepharaceae (uma espécie), Fabroniaceae (uma
espécie) Calymperaceae (duas espécies) Fissidentaceae (nove espécies) Hypnaceae
(três espécies), Myriniaceae (uma espécie) Stereophyllaceae (três espécies),
Sematophyllaceae (quatro espécies), Pottiaceae (quatro espécies), Thuidiaceae (uma
(espécie),  Splachnobryaceae (uma espécie).  O substrato mais ocorrente foi o tronco
vivo (327 ocorrências), seguido pelo solo (68 ocorrências), tronco em decomposição
(25 ocorrências) e rochas (oito ocorrências).  As coletas predominaram nas seguintes
regiões: Trilha do Vinhático (Parque Estadual do Rio Doce), Centro de Educação
Ambiental Oikós (Timóteo), Fazenda Macedônia (RPPN, Cenibra), Campus Unileste
Coronel Fabriciano. Conclusão: O acervo de briófitas do UNILESTE representa
registro acerca da flora briofítica na região do Vale do Aço. Os dados encontrados são
relevantes para Minas Gerais e Brasil uma vez que não foram encontrados estudos de
musgos na região. Recomenda-se mais trabalhos de coleta para enriquecimento de
conteúdos.
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