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INTRODUÇÃO

A Floresta Atlântica, área com elevada diversidade de 
espécies e alto grau de endemismo, atualmente possui 
apenas de 11 a 16% da floresta original distribuída 
como um mosaico de fragmentos (Ribeiro et al.  
2009). No estado do Rio de Janeiro, esses fragmentos 
representam ca. 18,7% do território (Fundação SOS 
Mata Atlântica 2018). As briófitas (grupo parafilético 
composto por hepáticas, musgos e antóceros) possuem 
papel de grande importância na colonização do 
ambiente terrestre pelos organismos vivos (Goffinet & 
Shaw 2008), e representam o grupo mais diverso de 
plantas sem flores. Para o estado do Rio de Janeiro, 
são reconhecidas 892 espécies, sendo 369 hepáticas, 
516 musgos e sete antóceros (Flora do Brasil 2020 
em construção). Considerando-se que os municípios 
da Baixada Fluminense constituem áreas pouco 
conhecidas do ponto de vista da flora de briófitas 
(Costa et al.  2005; Costa & Faria 2008), está sendo 
realizada a análise das assembleias de briófitas dessa 
região.

MATERIAL E MÉTODOS

A Floresta Nacional Mário Xavier (FLONA MX), 
localizada no município de Seropédica - RJ, Brasil, 
22°43’54.94”S e 43°42’26.99”O, é uma área de 
aproximadamente 496 ha (ICMBio 2018) criada 
em 1986 com o intuito de proteger um dos raros 
fragmentos de floresta secundárias ainda existentes no 
município. A vegetação local é fragmentada em áreas 
de Floresta de Baixada - remanescente da cobertura 
original - áreas plantadas com espécies nativas, e 
plantações de Eucalyptus sp. para uso múltiplo e 
sustentável (Oliveira et al.  1999), característica desse 
tipo de Unidade de Conservação. Para a amostragem 
das briófitas, foram estabelecidas seis parcelas de 10 x 
10 m dispostas aleatoriamente, e as coletas realizadas 
a partir dos diferentes substratos disponíveis nas 
parcelas, no sub-bosque com altura máxima de 2 
m. As técnicas adotadas para coleta, herborização e 
preservação do material botânico estiveram de acordo 
com Yano (1984), a classificação taxonômica adotada 

foi a proposta em Goffinet & Shaw (2008), as formas 
de vida seguiram as propostas por Bates (1998), e os 
domínios e padrões fitogeográficos dos táxons foram 
retirados da literatura específica disponível (Gradstein 
et al.  2001; Molinaro & Costa 2001; Gradstein & 
Costa 2003; Flora do Brasil 2020 em construção). 
Todas as amostras serão depositadas no Herbário R do 
Museu Nacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletadas 107 amostras, totalizando 488 
espécimes identificados. Destes, 279 foram de 
hepáticas e 209 de musgos, distribuídos em 14 famílias 
(seis hepáticas; oito musgos), 23 gêneros (12; 11) e 28 
espécies (16; 12). Nenhum antócero foi encontrado 
no local. As famílias de hepáticas mais abundantes 
foram Lejeuneaceae (165 ocorrências; seis gêneros; 11 
espécies) e Frullaniaceae (37; dois; duas), e de musgos 
Sematophyllaceae (81; dois; duas) e Hypnaceae (56; 
um; duas). Os gêneros mais frequentes de hepáticas 
foram Lejeunea (80 ocorrências; cinco espécies) e 
Microlejeunea (38; uma), e de musgos Brittonodoxa 
(63; uma) e Isopterygium (56; duas). As hepáticas 
Microlejeunea bullata (Taylor) Steph. (38 – 7,8%) e 
Lejeunea flava (Sw.) Nees (37 ocorrências – 7,6%), 
e os musgos Brittonodoxa subpinnata (Brid.) W.R. 
Buck, P.E.A.S. Câmara & Carv.-Silva (63 – 12,9%) 
e Isopterygium tenerifolium Mitt. (35 – 7,2%) foram 
os táxons mais frequentes, somando aproximadamente 
35,4% de todos os espécimes analisados. Cinco 
tipos de substratos são colonizados pelas briófitas, 
sendo eles: tronco vivo (397 espécimes ocorrendo 
nesse substrato), tronco em decomposição (72), 
raiz de árvore (11), solo (cinco) e artificiais (três). 
Dezessete espécies são generalistas com relação ao 
substrato e 11 são especialistas. As principais famílias 
corticícolas (em tronco vivo) são Lejeuneaceae (158 
espécimes ocorrendo nesse substrato – 32,3%), 
Sematophyllaceae (60 – 12,3%) e Hypnaceae (43 – 
8,8%), representando os grupos mais frequentes na 
área. Como especialistas, destacam-se as espécies 
Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt. (exclusiva 
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em raízes de árvores), Drepanolejeunea bidens (Prantl) 
A. Evans (exclusiva em tronco em decomposição), e 
Cololejeunea camillei (Lehm.) A. Evans (exclusiva 
em tronco vivo). Nenhuma espécie foi encontrada 
exclusivamente sobre substratos artificiais ou solo, 
assim como não foi observado nenhum espécime sobre 
folhas ou rochas. A forma de vida mais frequente foi 
tapete, com 360 ocorrências em 25 espécies, seguido 
de flabelado, com 43 ocorrências em duas espécies, 
tufo, com 40 ocorrências em três espécies, talosa, 
com 25 ocorrências em uma espécie, e trama, com 
20 ocorrências em oito espécies. Todas as espécies 
encontradas nessa área ocorrem na Floresta Atlântica, 
e nenhuma é exclusiva desse domínio fitogeográfico. 
Vinte e cinco espécies distribuem-se na Floresta 
Atlântica e Amazônia, e também são amplamente 
distribuídas nos outros domínios fitogeográficos 
brasileiros, sendo 25 no Cerrado, 19 no Pantanal, 16 
na Caatinga e oito no Pampa. Com relação aos padrões 
fitogeográficos, a maioria das espécies apresenta 
distribuição Neotropical (13), oito são Pantropicais, 
quatro de distribuição Ampla, e três disjuntas: Lejeunea 
laetevirens Nees & Mont. (Holártico e Neotrópico), 
Erpodium glaziovii Hampe (América Central, América 
do Sul, México e Península Arábica), e Haplocladium 
microphyllum (Hedw.) Broth. (América Tropical e 
Subtropical, e sudeste da Ásia).

CONCLUSÃO

O trabalho apresenta os primeiros dados sobre 
riqueza, composição florística e fitogeografia da 
flora de briófitas do município de Seropédica, 
os quais fazem parte do projeto “Briófitas como 
bioindicadoras de qualidade ambiental: análise 
funcional ao longo de um gradiente de perturbação 
antrópica em fragmentos de Floresta Atlântica”. O 
uso das briófitas como bioindicadoras possibilitará um 
alerta precoce da influência dos impactos antrópicos 
sobre a biodiversidade relacionada, além de contribuir 
com conhecimentos ecológicos sobre a relação entre 
espécies e ambiente. A contribuição deste projeto 
está, ainda, diretamente ligada à elaboração de um 
diagnóstico ambiental que possa auxiliar os gestores 
da FLONA MX na execução das metas propostas 
no plano de manejo da UC.
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