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O Herbário Professor Aluízio Bittencourt/HABIT, localizado no Centro de Estudos 
Superiores de Caxias/CESC, da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA. Tem por 
objetivo de armazenar informações sobre espécies da flora do estado do Maranhão. O 
HABIT possui atualmente a maior Coleção Briológica do Meio-Norte do Brasil (Piauí e 
Maranhão), que acerva amostras de briófitas de diversas localidades e variadas 
fitofisionomias desse Estado e outras localidades, em especial de Unidades de Conservação, 
tais como: Área de Proteção Ambiental (APA) do Inhamum, APA Buriti do Meio, Parque 
Estadual do Mirador, Parque Nacional Chapada das Mesas, Reserva do Itapiracó, Reserva 
Florestal Paraíso, e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)- Mansinha, além de 
diferentes áreas do município de Caxias/MA e ainda da Amazônia maranhense. Conta, ainda, 
com amostras coletadas em outros Estados, dentre as quais espécimes da Serra da 
Ibiapaba/CE e José de Freitas/PI. A Coleção Briológica, conta com 4.080 amostras, 
distribuídas em 30 famílias, 65 gêneros e 202 espécies. As famílias com maior número de 
espécies são: Calymperaceae, Fissidentaceae e Sematophyllaceae  para os musgos. Dentre 
as hepáticas, destacam-se Lejeuneaceae e Frullaniaceae com maior riqueza específica.  
Quanto a organização das exsicatas, estas estão separadas por famílias e por área de coleta. 
O material está sendo constantemente revisado e as informações das etiquetas (nome 
científico, nome do coletor, local e data da coleta) estão sendo compiladas. Essas 
informações são adicionadas a um banco de dados digital, no “Faz Ficha”, para confecção 
de etiquetas padronizadas, por meio de um Bolsista de Apoio Técnico Institucional/BATI, 
que tem realizado a atualização à cerca das briófitas na coleção, através de coletas, 
herborização e preservação do material, de acordo com a metodologia usual para o grupo. A 
identificação e confirmação das espécies é realizada com o auxílio de bibliografia 
especializada. A ampliação e atualização dos dados das briófitas do HABIT contribuiu para 
ampliar o conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies, além de popularizar o 
conhecimento deste grupo vegetal, uma vez que as amostras ficam disponíveis para os 
pesquisadores em geral, que têm sempre visitado a Coleção briológica, além de servirem de 
material didático para aulas práticas da graduação e Pós-Graduação. 
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