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Introdução: As Briófitas são plantas terrestres, avasculares, criptogâmicas, com
alternância de gerações na qual o gametófito representa a fase dominante do ciclo e o
esporófito a fase efêmera e dependente do gametófito. São plantas pequenas e
necessitam de água para o crescimento, maturação dos órgãos sexuais e fertilização.
Atualmente estão incluídas em três divisões do reino vegetal, a saber:
Anthocerotophyta (Antóceros), Bryophyta (Musgos) e Marchantiophyta (Hepáticas).
Os representantes desse grupo compreendem o segundo maior grupo de plantas
terrestres depois de Angiospermas e ampla colonização de ambientes. Representam
importante parte da vegetação nas formações fitogeográficas tais como matas,
campos,caatingas e cerrados.  Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo
identificar as espécies de Musgos (Bryophyta) ocorrentes em uma reserva localizada
no entorno do Parque Estadual do Rio Doce, indicar os tipos de substratos em que as
espécies ocorreram, contribuindo desta forma, para o conhecimento da flora briofítica
do estado de minas gerais.  Metodologia: As briófitas foram coletadas em duas áreas
da reserva denominada Centro de Educação Ambiental, Oikós, localizada no
município de Timóteo, MG: Trilha do Contorno representada por área restrita do
Oikós e Área de recreação da reserva. Durante as coletas foram identificados o tipo de
substrato no qual as plantas estavam localizadas. Findada a etapa de coletas os
espécimes foram identificados a partir de literatura especializada e confeccionadas
exsicatas para deposição do material no herbário. Findada a etapa de identificação,
foram realizadas as análises ecológicas comparando-se os números ocorrências das
famílias bem como os tipos de substratos encontrados.  Resultados: Foram coletados
28 exemplares na Trilha do Contorno e 31 na área de recreação. Os resultados
encontrados até o momento retratam 12 espécies distribuídas em 7 famílias, a saber:
Calymperaceae (uma espécie); Fissidentaceae (três espécies); Myriniaceae (uma
espécie); Hypnaceae (três espécies); Stereophyllaceae (duas espécies); 
Sematophyllaceae (uma espécie); Octoblepharaceae (uma espécie). Das sete famílias
encontradas Hypnaceae apresentou a maior riqueza com 10 espécimes, seguida de com
Stereophyllaceae (9); Fissidentaceae (3), Myriniaceae (2) Octoblepharaceae (2)
Calymperaceae (1) Sematophyllaceae(1). As famílias Hypnaceae e Fissidentaceae
apresentaram a maior diversificação de gêneros entre os musgos. O gênero mais rico
neste estudo foi Entodontopsis com 6 espécies. Com relação aos substratos, a maioria
dos exemplares fixa-se ao longo de troncos arbóreos vivos e em decomposição, além
de estarem sobre a rocha. Não foi encontrada nenhuma espécie sobre folhas, pois
espécies que colonizam este tipo de substrato apresentam características peculiares,
como alta exigência de umidade e são vulneráveis, vulnerabilidade a qualquer impacto
destrutivo na estrutura da floresta e que possuem tamanho reduzido. As espécies
Helicodontium capillare , é considerada nova ocorrência para  Minas Gerais. 
Conclusão:  Até o momento foram encontradas 12 espécies na Reserva Oikós as quais
se distribuem em sete famílias sendo a mais freqüente Entodontopsis nitens e 9
gêneros, sendo o mais ocorrente Hypnaceae. O substrato de maior ocorrência é
representado por troncos arbóreos vivos e em decomposição
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