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Introdução: Briófitas, são plantas avasculares, com alternância de gerações
heteromórfica, possuem geração dominante gametofítica. Apresentam pequeno porte e
atuam como bioindicadoras, são encontradas em troncos, rochas e solo. As Briófitas
representam os vegetais mais antigos e um dos primeiros na base evolutiva. São
divididas em três grupos: Hepatophyta (hepáticas), Anthocerotophyta (antóceros) e
Bryophyta (musgos). Ocorrem em ambientes terrestres úmidos, secos, nos círculos
polares e existem algumas espécies aquáticas. Formam uma espécie de ''tapete'' sobre
muros e rochas úmidas. As briófitas que se mostram férteis apresentam o esporófito,
estrutura composta por uma haste e uma cápsula, onde se abrigam os esporos.
Objetivo: O presente trabalho tem por obtivo explanar o acervo de Briófitas, do
UNILESTE, verificar os substratos de maior ocorrência e analisar a presença do
esporófito nos espécimes. Durante a análise do acervo foi realizada a atualização dos
nomes científicos dos espécimes, seguindo as regras de nomenclatura botânica.
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 e o substrato de ocorrência. Resultados: Foram
encontradas 365 espécies de briófitas, distribuídas em 15 famílias. As famílias com
maior representatividade foram: Erpodiaceae (101 espécies), Fabroniaceae (54
espécies), Frullaniaceae (42 espécies), Hypnaceae (40 espécies), Pottiaceae (29
espécies), Semathophyllaceae (19 espécies), Stereophylaceae (17 espécies),
Fissidentaceae (13 espécies), Helicophyllaceae (12 espécies), Bryaceae (oito espécies),
Calymperaceae (cinco espécies), Lejeuneaceae (quatro espécies) e Bartramiaceae (três
espécies). 50% dos espécimes analisados encontram-se férteis (185 espécies). A
família que apresenta maior fertilidade é a Erpodiaceae, com 82% dos representantes
férteis, seguida por: Stereophylaceae, 76%, Fabroniaceae, 63%, Sematophyllaceae,
52%, Frullaniaceae, 47%, Hypnaceae, 45% e Fissidentaceae, 23%. Grande parte das
briófitas do acervo do UNILESTE é encontrado principalmente em tronco vivo,
podendo haver variações de substrato dentro de uma mesma espécie. A preferência das
briófitas por um substrato depende de fatores climáticos e ambientais do local em que
elas se encontram. Os resultados encontrados corroboram levantamentos em herbários
do Brasil e são compatíveis com os inventários realizados em remanescentes de Mata
Atlântica. Conclusão: O acervo de briófitas do Herbário do UNILESTE representa
importante local de conhecimento acerca da flora briofítica 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. 
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