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Briófitas são plantas avasculares, podendo habitar nos mais variados substratos, apesar da 

preferência por locais úmidos. Constituem o segundo maior grupo de plantas terrestres e 

atuam como bioindicadores. Atualmente, no Brasil, são conhecidas 1.524 espécies, das 

quais 880 são musgos, 633 hepáticas e 11 antóceros. É comum que os estudos sobre 

briófitas ocorram em serras e chapadas, uma vez que essas áreas proporcionam habitats 

propícios para o desenvolvimento das mesmas. A Chapada da Ibiapaba, localizada no 

estado do Ceará, encontra-se a 40 Km do litoral, com uma área de 1.628.424,61 ha e 

altitudes que variam de 800 a 1.100 m. O Clima é tipicamente o semiárido e a vegetação 

predominante é a caatinga. O presente trabalho teve como objetivo apresentar novas 

ocorrências de briófitas para o estado do Ceará e Nordeste do Brasil, ampliando o 

conhecimeto sobre as espécies. Em campo, as amostras foram coletadas com o auxílio de 

equipamentos como: canivete, sacos de papel kraft, saco plástico, além de caneta e caderno 

de campo para registrar informações necessárias. As amostras foram identificadas no 

Laboratório de Biodiversidade da Universidade Estadual do Piauí, Campus Heróis do 

Jenipapo e incorporadas à coleção do Herbário de Criptógamas (HUESPI). Foram 

encontradas 28 espécies de musgos e cinco de hepáticas. As famílias mais representativas 

foram Sematophyllaceae, Orthotrichaceae e Brachytheciaceae para os musgos e 

Lejeuneaceae para hepáticas. Os substratos mais representativos foram troncos vivos, para 

musgos, e rochas, para as hepáticas. Foram registradas três novas ocorrências, duas para o 

Ceará: Syrrhopodon parasiticus (Brid.) Besch. e Meteorium nigrescens (Hedw.) Dozy & 

Molk, e uma para o Nordeste: Groutiella chimborazensis (Spruce ex Mitt.) Florsch. Este 

trabalho adiciona novas informações sobre a distribuição geográficas das espécies de 

briófitas para o Brasil, o que possibilita futuros novos estudos acerca do tema. 
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