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As briófitas são plantas avasculares que podem ser encontradas em diferentes 

ambientes, desde locais úmidos a desérticos.  São capazes de colonizar diferentes tipos 

de substratos, tais como: troncos vivos ou em decomposição, superfícies de folhas, 

rochas, solos e substratos artificiais. Estima-se que para o Brasil existam cerca de 1.524 

espécies de briófitas registradas. Com relação ao estado do Piauí, a  brioflora é 

representada por apenas 50 espécies. O Piauí está localizado em uma faixa de transição 

entre os biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Com relação à flora de briófitas, 

os estudos taxonômicos para o estado ainda são poucos explorados. Desta forma, o 

presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento florístico das espécies 

de briófitas (musgos e hepáticas) da cachoeira do bota-fora, localizada no município de 

Piripiri, Piauí. O alvo da pesquisa localiza-se dentro do bioma Caatinga, este se destaca 

por ocupar cerca de 37% do estado, além de apresentar clima semiárido e vegetação 

composta por arbustos tortuosos, com aspecto seco e esbranquiçado. As amostras foram 

coletadas no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Para a identificação dos 

exemplares, foram utilizadas bibliográficas especializadas e confirmação com um 

especialista. O padrão de distribuição foi consultado através da plataforma online Flora 

do Brasil 2020 e todas as amostras foram incorporadas ao herbário HUESPI do Campus 

Heróis do Jenipapo. Foram identificadas 34 espécies, das quais, 19  são  novos registros 

para o estado do Piauí e 9 são novas ocorrências para o domínio fitogeográfico 

Caatinga. As famílias com maior representatividade foram: Lejeuneaceae (7 sp.) 

pertencente a divisão Marchantiophyta e Fissidentaceae (6 sp.) pertencente a divisão 

Bryophyta. Com relação ao tipo de substrato mais colonizado, destacam-se:  rupícolo, 

terrícolo e corticícolo. Pode-se concluir com esse estudo, que o estado do Piauí 

apresenta uma grande riqueza briofítica ainda por ser descoberta. Desta forma, é 
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necessário que haja mais estudos brioflorísticos, a fim de  contribuir para a valorização 

e preservação deste grupo de plantas.  
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