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A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios das sociedades atuais, 
com isso, ressalta-se o valor das unidades de proteção integral como importantes 
instrumentos para a conservação da diversidade biológica. Apesar dos avanços nos estudos 
brioflorísticos na região Nordeste, o Piauí ainda permanece como um estado pouco 
conhecido em relação à riqueza de espécies de briófitas. Objetivou-se com este estudo 
analisar a composição florística de briófitas em duas Unidades de Proteção Integral, o Parque 
Nacional de Sete Cidades e o Parque Nacional da Serra da Capivara. Foram realizadas 12 
expedições de dezembro de 2016 a junho de 2017. O material foi coletado através de 
caminhadas livres, em todos os substratos disponíveis nas diferentes fitofisionomias e as 
amostras foram identificadas no Instituto de Botânica (SP), local que também recebeu 
duplicatas das espécies. Os exemplares foram depositados no Herbário da Universidade 
Estadual do Piauí (HUESPI), Campus Heróis do Jenipapo. No total foram analisadas 970 
amostras e encontradas 116 espécies distribuídas em 27 famílias e 51 gêneros. Sendo 79 
espécies de musgos (Bryophyta) (15 famílias e 31 gêneros), 37 de hepáticas 
(Marchantiophyta) (11 famílias e 21 gêneros) e um antócero (Antocerotophyta), Notothylas 
vitalii Udar & D.K. Singh. Foram registradas 74 novas ocorrências de briófitas, sendo 65 
para o estado do Piauí e nove para a Região Nordeste. A maioria das espécies apresentou 
uma distribuição geográfica brasileira ampla (62 spp, 53%), 34 espécies (29%) tiveram 
distribuição moderada e 18% (19 spp.) foram consideradas de distribuição rara. Metade das 
espécies encontradas (58 spp.) se configuraram como novos registros para a Caatinga e 38 
espécies para o Cerrado. As briófitas encontradas representam 17% de todas as espécies 
registradas para a região nordeste e 7,6% dos táxons citados para o país. Foram encontradas 
11 espécies endêmicas do Brasil, o que sugere que esses ambientes podem representar áreas 
de refúgio para táxons que apresentam baixas taxas de migração e menor capacidade 
competitiva. Isso demonstra a necessidade de conservação dos ecossistemas e redução da 
perda de hábitats. (FAPEMA). 

 
 


