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A mangueira (Mangifera indica L.) foi uma das principais espécies arbóreas 
utilizadas para a urbanização da cidade de Belém no final do século XIX. Pela fácil 
adaptação, atualmente, as mangueiras cobrem em torno do 30% da cidade e abrigam 
diversas espécies epífitas, dentre elas as briófitas. O objetivo deste estudo foi realizar 
um levantamento das briófitas que ocorrem sobre mangueiras no município de Belém, 
Pará. As coletas foram realizadas no mês de maio e junho de 2017, totalizando seis 
zonas de amostragem denominadas centroides abrangendo cinco bairros (Marco, 
Campina, Cidade Velha, Nazaré e São Brás). Em cada centroide delimitou-se um 
quadrante de 0,25 km² (500 x 500 m), onde foram selecionados três a quatro árvores. 
Em cada forófito, coletou-se as amostras ao longo de todo o tronco, e foram 
identificadas no Laboratório de Monitoramento e Conservação Ambiental utilizando-
se literaturas especializadas para os grupos.  Foram encontradas 22 espécies de 
briófitas, com 72 ocorrências, sendo 46 apenas hepáticas da família Lejeuneaceae, e 
suas principais espécies foram Lejeunea laetevirens Nees & Mont. (17), Lejeunea 
flava (Sw.) Nees (oito) e Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) R.M. Schust. 
(cinco). Para os musgos, foi observado a presença de sete espécies, divididas em 
quatro famílias, tendo como principais Calymperaceae (três) e Sematophyllaceae 
(duas), as espécies mais recorrentes foram Calymperes palisotti Schwägr. (14), 
Octoblepharum albidum Hedw. (cinco) e Donnelia commutata (Müll.Hal.) W.R.Buck 
(duas). No bairro do Marco foi registrada a maior riqueza de espécies (18), assim 
acredita-se que a proximidade com o Bosque Rodrigues Alves, um fragmento de 
floresta Amazônica, e o ambiente sombreado e úmido dos locais de coleta, 
possivelmente tenham contribuído para a maior diversidade das briófitas no bairro. 
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