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 As matas de galeria inundáveis do Cerrado são florestas sempre-verdes do Brasil 
Central acompanhando cursos de água mal definidos, onde o lençol freático se mantém 
próximo ou sobre a superfície do terreno na maior parte dos trechos durante todo o ano, 
inclusive na estação seca. A maioria das pesquisas relacionadas a levantamentos 
florísticos e fitossociólogicos em matas de galeria são realizadas em locais não-
inundáveis, o que torna as áreas inundáveis menos conhecidas e estudadas, 
principalmente, quando se trata da brioflora. As briófitas representam o segundo maior 
grupo de plantas terrestres, apresentando entre 15.000-18.000 espécies no mundo, 
desempenhando papel ecológico importante através da estabilidade do solo, evitando a 
erosão e por ser um colonizador primário em ambientes perturbados. Com o objetivo 
de aprimorar e aumentar o conhecimento acerca da bioflora e sua importância 
ecológica, bem como, a comparação dos resultados de duas áreas de mata de galeria, 
tem-se o levantamento florístico horizontal em matas de galeria inundáveis no Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros. Foi conduzido um estudo florístico na Mata dos 
Ingleses e na mata do módulo RAPELD (RAP – Rapid Assessment Program e PELD - 
Programas Ecológicos de Longa-Duração), em cada mata foram delimitadas seis 
unidades amostrais, sendo cada árvore (forófito) considerada uma unidade amostral. 
Foram selecionados três forófitos no interior da mata, seis árvores diferentes, próximas 
entre si (aproximadamente 1,5 m) e três na borda da mata, distantes entre si e do interior, 
os dados foram analisados no programa PC-ORD 6.0. Foram encontradas 13 espécies 
de musgos, pertencentes a sete famílias e 11 gêneros, tendo maior representatividade 
Calymperes (Calymperaceae) e Acroporium (Sematophyllaceae), essas duas famílias 
também foram as mais abundantes em estudos anteriores em área de Cerrado do Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN) Goiás. O índice de similaridade foi 
baixo, demonstrando que não existe variação nas espécies, sendo elas de interior de 
mata ou de borda de mata, que pode ser explicado pela similaridade das matas de 
galeria, pela estrutura vegetacional e pela capacidade dos musgos de se adequar aos 
fatores microclimáticos, quando comparados ás hepáticas. 
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