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Briófitas é um termo usado para definir o grupo das plantas terrestres caracterizadas pela 
ausência de vasos condutores lignificados, esporófito efêmero e não ramificado, portando 
apenas um esporângio, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, onde a 
fase gametofítica (haplóide) é a dominante e perene sobre a esporofítica (diplóide). O 
conhecimento da biodiversidade de briófitas auxilia, e justifica, a manutenção das áreas de 
proteção, bem como estabelece meios de divulgar informações sobre a diversidade da 
brioflora brasileira. O objetivo da pesquisa foi realizar o levantamento das espécies de 
briófitas ocorrentes na Reserva Natural do Patrimônio Nacional Mansinha/RPPN-
Mansinha, e assim, contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica da brioflora 
e os domínios fitogeográficos que essas espécies ocorrem. A RPPN-Mansinha 
(07º07’853”S; 47º25’948”W), foi criada com o intuito de preservar a rica biodiversidade 
de fauna e flora existente nos arredores do Parque Nacional da Chapada das Mesas/MA. 
Possui em seu interior cachoeiras bem preservadas e uma rica vegetação que favorecem o 
estabelecimento das briófitas. Foram realizadas coletas no período seco e chuvoso, por 
meio de caminhadas livres e em todos os tipos de substratos disponíveis que as briófitas 
pudessem colonizar. A metodologia para a coleta, herborização, preservação e 
identificação do material seguiu a metodologia usual para o grupo, com material coletado 
depositado no Herbário Professor Aluízio Bittencourt/HABIT da Universidade Estadual do 
Maranhão. A lista das espécies foi organizada em ordem alfabética por família, gênero e 
espécie. A distribuição geográfica brasileira das espécies é apresentada como ampla, 
moderada e rara, de acordo com a distribuição geográfica das espécies, bem como os 
domínios fitogeográficos brasileiros que as briófitas ocupam. Foram encontradas 22 
espécies, distribuídas em 10 famílias e 17 gêneros, sendo Sematophyllaceae a mais 
representativa em número de espécies. Das espécies catalogadas, 14 são novas ocorrências 
para o Maranhão; Entodon hampeanus Müll. Hal., é primeira citação para o Nordeste, e 
Taxithelium pluripunctatum (Renauld & Cardot) Broth., configura-se como novo registro 
para o Cerrado. Desta forma, o trabalho, acresce informações à cerca da brioflora dessa 
importante Unidade de Conservação do Cerrado maranhense, ampliando assim, o 
conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies para a região, Maranhão e 
Nordeste do Brasil. 
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