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O estado do Piauí é caracterizado por uma elevada heterogeneidade espacial e ambiental, 
reunindo grande diversidade de tipos vegetacionais. A carência de inventários florísticos 
abordando as três divisões de briófitas e de um diagnóstico ambiental sobre características 
ecológicas e de conservação do grupo no referido estado, motivou a realização desse estudo. 
O objetivo desse trabalho foi realizar um inventário florístico de briófitas nos Parques 
Nacionais de Sete Cidades (PN7C) e Serra da Capivara (PNSC), no Estado do Piauí, 
verificando a composição florística, padrões fitogeográficos e status de conservação dos 
táxons. Ao mesmo tempo, buscou-se responder se o Parque Nacional de Sete Cidades, por 
estar localizado em uma área de tensão ecológica, sendo transição Cerrado e Caatinga, 
apresenta maior diversidade do que a área do Parque Nacional da Serra da Capivara, que 
pertence a um único domínio fitogeográfico. Para tanto, foram realizadas 12 expedições de 
dezembro de 2016 a junho de 2017. As amostras foram depositadas no Herbário da 
Universidade Estadual do Piauí (HUESPI), Campus Heróis do Jenipapo, e duplicatas 
enviadas ao herbário do Instituto de Botânica (SP). Foram identificadas 47 espécies de 
briófitas para o Piauí em situação vulnerável. Os demais táxons foram classificados em baixo 
risco de extinção (49%), não ameaçadas (9,2%) e dados deficientes (0,8%). Das espécies 
ameaçadas, 60% foram de hepáticas, dentre elas estão Lejeunea oligoclada Spruce e Riccia 
erythrocarpa Jovet-Ast e 38% foram de musgos, como Brachymenium exile (Dozy & Molk.) 
Bosch & Sande Lac. e Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. A maioria das espécies 
apresentou uma distribuição geográfica brasileira ampla (62 spp). Um total de 58 se 
configuraram como novos registros para a Caatinga e 28% para o Cerrado. Quanto a 
comparação entre as áreas de estudo verificou-se que o PN7C apresentou maior riqueza 
brioflorística, isso pode ser justificado pelo fato desse parque está inserido em uma zona de 
ecótono, pois áreas ecotonais abrigam uma grande diversidade biológica, por conter espécies 
típicas das duas comunidades adjacentes. O PN7C contribui para a conservação regional da 
brioflora por conter espécies de dois domínios fitogeográficos, por outro lado, o PNSC 
também contribui de forma positiva para a conservação dos táxons por possuir espécies 
típicas da Caatinga. (FAPEMA). 
 
 


