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RESUMO

MUSGOS DAS MATAS DE GALERIA DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA,
 DISTRITO FEDERAL, BRASIL. 

Abel Eustáquio Rocha SOARES (1)

Denilson Fernandes PERALTA (2) 

As briófitas são plantas pequenas representadas por três divisões:
 Anthocerotophyta (Antóceros), Marchantiophyta (Hepáticas) e Bryophyta
 (Musgos). No Brasil os musgos são representados por 885 espécies, sendo 189
 endêmicas. Para o Distrito Federal há registro de 155 espécies de musgos. O
 objetivo deste trabalho é inventariar as espécies de musgos ocorrentes nas matas
 de galeria do Parque Nacional de Brasília. O parque possui uma área de
 30.000/ha, localizada a noroeste do Distrito Federal, sendo a unidade de
 conservação de maior destaque na região. Foram realizadas diversas coletas nas
 matas de galeria, sendo inventariadas 19 famílias, 32 gêneros e 55 espécies. As
 famílias que mais se destacaram em termos de riqueza de espécies foram:
 Fissidentaceae (8 sps.), Sematophyllaceae (7 sps.), Calymperaceae (6 sps.),
 Pilotrichaceae (5 sps.) e Hypnaceae (4 sps.), juntas possuem 54% das espécies
 descritas. Foram registradas 18 novas ocorrências, sendo 14 para o Distrito
 Federal e quatro para a região Centro-Oeste. Com relação ao substrato
 preferencial, 25 espécies (45%) apresentaram o hábito exclusivamente
 corticícolo, oito espécies (14%) exclusivamente terrícolo, quatro espécies (7%)
 exclusivamente epixícolo e 20 espécies (35%) foram coletadas em substratos
 variados, ocorrendo em dois ou mais tipos de substrato. A distribuição geográfica
 mundial das espécies foi a seguinte: Neotropical - 29 espécies (67%); Pantropical
 - 12 espécies (21%); Cosmopolita - oito espécies (14%); América Tropical - duas
 espécies (3,5%); África e Brasil - uma espécie (1,5%) e Endêmicas - duas
 espécies (3,5%). A alta ocorrência de citações novas para o Distrito Federal
 demonstra o pouco conhecimento que se tinha até então sobre os musgos,
 evidenciando a necessidade de mais estudos na região, o que certamente irá
 aumentar o número de espécies conhecidas. 
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