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Introdução: Assumindo posição de destaque na preservação de recursos naturais, o
Parque Estadual do Rio Doce (PERD), é reconhecido por apresentar a maior área
remanescente de Floresta Tropical de Minas Gerais. Apesar de destacar-se no cenário
das Unidades de Conservação do Estado, o PERD carece de estudos florísticos.
Destaca-se a carência de levantamentos briofíticos. As Briófitas são plantas de
pequeno porte, avasculares, ciclo de vida com alternância de gerações uma haplóide
dominante e outra diplóide efêmera.   São divididas em três grupos parafiléticos:
hepáticas, musgos e antóceros. Apresentam capacidade de colonizar diversos
substratos tais como solo, rochas, troncos, folhas.  Objetivo: O presente trabalho tem
como objetivo inventariar as espécies de musgos ocorrentes em duas trilhas (Trilha da
Juquita e Trilha do Vinhático) do Parque Estadual do Rio Doce; indicar os tipos de
substratos colonizados; fornecer dados ecológicos e taxonômicos das Briófitas no
Brasil e enriquecer o acervo do Herbário/Unileste. Metodologia:  Foram realizadas
duas coletas, em duas trilhas nos limites do Parque: Juquita e Vinhático. Foram
coletados os espécimes nos diferentes habitats com auxílio de estilete. Para
acondicionar os espécimes foram utilizados sacos de papel pardo devidamente
identificados. Após as coletas os exemplares foram encaminhados ao Herbário do
UNILESTE para secagem no ambiente e em seguida realizada a identificação. Para a
identificação foi utilizada bibliografia especializada a fim de reconhecer os espécimes:
COSTA et al. (2010),VISNADI (2006), GRADSTEIN et al (2001). As plantas foram
caracterizadas de acordo com o substrato de ocorrência, a saber: epíxilas, terrícolas,
rupícolas, epífilas, epífitas.  Resultados: Foram coletados até o momento 46 espécimes
de musgos. As plantas coletadas estão dispostas no Herbário do Centro Universitário
do Leste de Minas Gerais para identificação. Cinco espécimes já foram identificados,
dentre eles: Fissidentaceae, Sematophyllaceae e Stereophyllaceae.
A família Fissidentaceae é amplamente distribuída em todo o mundo, monotípica, com
apenas o gênero Fissidens Hedw, caracterizado pelos filídios dísticos e presença de
lâmina vaginante (Gradstein et al. 2001).
Sematophyllaceae Broth. é uma família de musgos tropicais, caracterizada por
apresentar filídios verde-dourados, com costa curta e dupla ou ecostados (Visnadi
2006).
Stereophyllaceae caracterizada por possuir gametófitos medianos a grandes, prostrados
,Filídios lanceolados a ovalados (Yano e Peralta, 2007)
As análises ecológicas indicam a predominância de plantas epíxilas (tronco em
decomposição).Esse substrato torna-se predominante em matas secundárias,
corroborando o estágio atual da Trilha do Vinhático. O segundo substrato
predominante foi tronco vivo caracterizando plantas epífitas em Florestas Tropicais
observa-se a preferência deste substrato por musgos, pois, os troncos retêm umidade e
permitem a passagem da luz. Os demais substratos folha e solo são difíceis de
colonizar em função da ação antrópica presente nas trilhas tornando as plantas que os
colonizam vulneráveis. Não foram observadas exemplares de musgos sobre rochas,
pelo predomínio de serrapilheira. Conclusão: Os dados encontrados até o momento
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demonstram a ocorrência de famílias generalistas, tais como: Fissidentaceae,
Sematophyllaceae e Stereophyllaceae. A literatura revela que estas famílias persistem
em áreas com maior intensidade solar e intensidade antrópica (Hallingbäck &
Hodgetts, 2000)ambiente encontrado nas trilhas coletadas perfazendo os efeitos da
fragmentação de habitat.

Palavras-chave: Bryophyta. Perd. Marliéria, mg.. 
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