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Introdução: As briófitas representam grupo de plantas pequenas que preferem
ambientes úmidos e sombreados. Tipicamente são epífitas ou formam pequenas
touceiras ou camadas finas na superfície do solo e raramente atingem tamanhos além
de alguns centímetros de altura (max. 40 cm). Possuem interesse do ponto de vista
evolutivo e ecológico. Os substratos de ocorrência de briófitas são diversos,
destacam-se: troncos, rochas, solos, concretos, madeira em decomposição, folhas.
Estudos acerca da ocorrência de briófitas em Unidades de Conservação, são escassos
em Minas Gerais, diante disso levantamentos sobre da ocorrência desse grupo são
importantes para elucidar sua história evolutiva e relações taxonômicas. Objetivo: Esse
trabalho teve como objetivo: I) identificar famílias e espécies de Briófitas presentes em
exsicatas no acervo do herbário do Centro Universitário Católica/Unileste, II)
determinar os substratos de ocorrência predominantes, III) atualizar a classificação
presente nas exsicatas. Metodologia: Foram realizados estudos das características
diagnósticas do grupo, por meio da hidratação do gametófito e esporófito em
microscópio estereoscópio e dissecação em meio líquido utilizando-se literatura
especializada, chaves de identificação taxonômica. Foram confeccionadas lâminas para
observação ao microscópio óptico. Essas características foram utilizadas para análise
das exsicatas tombadas no Herbário nos anos de 2003, 2011 e 2017. Verificou-se os
substratos de maior ocorrência e os dados foram comparados com informações de
artigos científicos.   Resultados: O herbário do Unileste possui um acervo de 400
exemplares de briófitas distribuídas entre musgos e hepáticas.  A família predominante
é Erpodiaceae (81 espécies), seguida de Fabroniaceae (53 espécies). As espécies de
maior ocorrência foram Fabronia ciliaris var. policarpa (Hook.) Buck (53 espécimes), e
Erpodium glaziovii Hamp (49 espécimes). O substrato de maior ocorrência é tronco
vivo, seguido de tronco em decomposição e solo. Essa predominância corrobora os
estudos de ocorrência em florestas tropicais, tais substratos apresentam as condições de
umidade essenciais para algumas famílias de musgos. Não foram encontradas
espécimes em folhas, pois são considerados substratos instáveis removidos por ação
dos ventos, trânsito de animais e pessoas.  As variações de colonização dos substratos
estão relacionadas às características tais como: natureza taxonômica do grupo,
condições de luminosidade e umidade. Conclusão: O herbário do Unileste apresenta
um acervo representativo, que compõem informações  acerca das Briófitas de Minas
Gerais e Brasil. As espécies de maior ocorrência foram Fabronia ciliares e Erpodium
glaziouvi. O substrato de maior ocorrência é tronco vivo, corroborando com os dados
apresentados para a Mata Atlântica.
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