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Introdução: Apesar da grande diversidade de ecossistemas e da grande extensão
territorial de Minas Gerais, poucos são os inventários florísticos em briófitas no estado.
Neste trabalho são apresentados os resultados do levantamento da flora briofítica de
um remanescente de Mata Atlântica do Vale do Aço. As briófitas são plantas pioneiras
do ambiente terrestre, encontradas em locais úmidos e sombreados, recobrindo o solo,
troncos de árvores, caules caídos, mortos ou em decomposição e rochas. Habitam
todas as regiões do globo, e maior diversidade nas Tropicais. São pioneiras do
ambiente terrestre sendo componentes primordiais da biomassa epífita, retentoras de
água e nutrientes. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivos: Realizar o
inventário das Briófitas ocorrentes em um fragmento florestal estacional Reserva
Oikós, no município de Timóteo MG.  Relacionar a colonização das espécies nos
diferentes substratos, produzir uma lista de espécies de briófitas. Metodologia: Até o
momento foi realizada uma coleta no Centro de Educação Ambiental, Oikós,
localizada no município de Timóteo, MG. Durante as coletas foram identificados o
tipo de substrato no qual as plantas estavam localizadas.Após as coletas os espécimes
foram encaminhados ao herbário do Unileste. As plantas foram secas em temperatura
ambiente e confeccionadas exsicatas para deposição do material no herbário. Os
espécimes coletados foram identificados a partir de literatura especializada. Foram
realizadas as análises ecológicas comparando-se os números ocorrências bem  como os
substratos de maior ocorrência. Resultados: Foram encontrados até o momento 19
espécies de briófitas distribuídas em 12 famílias de musgos e hepáticas. As famílias
ocorrentes foram as seguintes: Bartramiaceae, Bryaceae, Erpodiaceae, Fabroniaceae,
Fissidentaceae, Funariaceae, Hypnaceae, Lejeunaceae, Myriniaceae, Potiaceae,
Sematophyllaceae, Stereophyllaceae. Dentre as famílias botânicas encontradas
Pottiaceae, Sematophyllacea e Fissidentaceae se destacaram tanto em riqueza, quanto
em número de espécimes. Pottiaceae foi a família mais representativa: Barbula indica,
Hyophila involuta, Dolortula minifolia. Hyophyla involuta destacou-se em
representatividade sendo frequentemente encontrada em grandes populações ao longo
das trilhas. São consideradas novas citações para Minas Gerais as seguintes espécies:
Philonotis elongata (Bartramiaceae); Bryum caespiticium (Bryaceae); Helicodontium
capillare. A maioria das Briófitas encontradas no Oikós apresenta ampla distribuição
entre os estados. A maioria das espécies apresentaram-se corticícolas, coroborando
trabalhos anteriores realizados em florestas tropicais que associam esta colonização
aos índices de luminosidade, umidade presentes nestes microhabitats. Não foram
encontradas espécies epifilas. De acordo com estudos realizados verificou-se que
espécies que colonizam estes tipos de substratos apresentam vulneráveis a distúrbios
de ecossistemas, sendo o primeiro grupo brioecológico a desaparecer quando a
cobertura da floresta é aberta. Conclusão: Foram registradas até o momento três
espécies consideradas novas ocorrências para Minas Gerais demonstrando a
importância de estudos brioflorísticos no estado. Até o momento é possível concluir
que Pottiaceae representou a família de maior ocorrência e tronco o substrato de maior
representação. Serão feitas coletas adicionais para conclusão do trabalho.
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