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As briófitas constituem o segundo maior grupo de plantas terrestres e apresentam
 uma grande distribuição em diversos ambientes, dentre estes, podemos destacar
 as briófitas que se fixam em troncos de árvores, sendo então denominadas de
 corticícolas. O campus da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da
 cidade de Jaboticabal possui ca. de 828,9 ha sendo que 13 ha estão cobertos de
 prédios e instalações, e o restante constitui áreas de pesquisa, parques e jardins,
 matas naturais e em recomposição. O clima é do tipo subtropical mesotérmico,
 com verões úmidos e invernos secos e está inserida no Bioma Cerrado. A área
 de estudo é caracterizada por influência antrópica, dessa maneira, a referente
 pesquisa tem como objetivo conhecer as espécies de briófitas corticícolas
 capazes de se desenvolver nesse tipo de ambiente, contribuindo com o
 levantamento da brioflora do município de Jaboticabal e também do estado de
 São Paulo. As amostras estão depositadas no herbário da Faculdade de Ciências
 Agrárias e Veterinárias e no herbário do Estado "Maria Eneyda P. Kaufmann
 Fidalgo". A identificação foi realizada sob estereomicroscópio e microscópio
 óptico através de bibliografia especializada. Até o momento foram encontradas 12
 espécies de briófitas corticícolas, distribuídas em nove famílias, sendo três
 famílias de hepáticas e seis famílias de musgos. Dentre os musgos, a família
 mais representativa foi Erpodiaceae apresentando duas espécies (Erpodium
 glaziovii Hampe. e Erpodium coronatum (Hook. & Wils.) Mitt.), e entre as
 hepáticas, as famílias Jubulaceae e Lejeuneaceae apresentaram duas espécies
 cada, (Frullania ericoides (Nees) Mont. e Frullania riojaneirensis (Raddi) Spruce,
 Lejeunea flava (Sw.) Nees e Lejeunea laetevirens Nees & Mont.,
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 respectivamente). As demais famílias apresentaram apenas uma espécie, no
 entanto Fabronia ciliaris var. polycarpa (Hook.) Buck foi a espécie mais frequente.
 A maioria das espécies de musgos analisadas apresentam o hábito de
 crescimento pleurocárpico. Os estudos realizados até o momento se referem
 apenas a uma parcial área do campus, no entanto novas coletas estão sendo
 feitas visando determinar o número total de briófitas corticícolas existentes na
 área estudada.
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