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“LEVANTAMENTO DE BRIÓFITAS NA VEGETAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU-

SP” 

1. RESUMO 

As Briófitas são organismos avasculares de pequeno porte encontradas em locais úmidos 

devido a sua dependência da água para reprodução, Classificadas em três filos Bryophyta, 

Hepatophyta e Anthocerophyta são encontradas fixadas em solos, rochas, folhas e caules 

pelos seus rizoides que se assemelham as raízes.  A importância ecológica desses indivíduos 

clorofilados esta relacionada a sua função de bioindicador da qualidade do ar e por serem 

agentes controladores de erosão do solo. O presente trabalho pretende através de coletas ao 

acaso no Jardim Botânico de Bauru relacionar as espécies encontradas com as condições 

ambientais impostas pelas vegetações de Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual e Mata 

Paludosa. Esses diferentes ecossistemas por apresentarem fitofisionomias distintas 

influenciam nos índices de umidade e luminosidade da área. O material amostrado será seco 

na temperatura ambiente ou estufa a 40- 60ºC e uma parte após a secagem será rehidratada e 

colocada em lamina e lamínula para analise de sua morfologia. A etapa final, com a 

identificação da espécie será baseada em literatura especifica e chave de identificação da 

brioflora. Foi obtido da primeira coleta um resultado de 22 espécies, divididos em dois 

biomas, Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, sendo 08 e 14 espécies respectivamente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O conhecimento do número de espécies de briófitas esta estimado em cerca de 18.000 

espécies no mundo, sua distribuição pode ser citada em 3.125 espécies para o Brasil, 

sendo 450 gêneros e 110 famílias. (YANO, 2009). 

Pertencentes ao Reino Plantae, as briófitas fazem parte do segundo maior grupo de 

plantas terrestres, por serem avasculares e desprovidas de raízes, dificilmente ultrapassam dos 

20 cm e, devido a isso, ganharam os termos caulóides, filóides e rizóides. Seus rizóides são 

responsáveis pela absorçãoda água e sais do solo onde encontra-se fixada e, todas as briófitas 

necessitam de um ambiente úmido para seu ciclo de vida; dependentes da água para 

perpetuação (PORTO, 1993). 

Esses seres avasculares são divididos em três filos: Bryophyta, Hepatophyta e 

Anthocerophyta; todas autótrofas capazes de obter energia a partir da fotossíntese. Entre os 

representantes são encontradas espécies flutuantes como a Ricciocarpus natans, presentes em 
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lagos e açudes e outras podendo ser submersas, como a Riccia flutuantes; não há 

conhecimento sobre vida desses individuos em água salgada.  

As briófitas no meio ambiente, segundo Porto (1993) desempenham um papel ecológico 

importante no controle da erosão do solo e como indicador de umidade do ar, colonizando 

substratos naturais como troncos, rochas, fungos não linquenizados e até mesmo substratos 

artificiais. (PORTO,1993).  

 

3. OBJETIVOS 

Fazer um levantamento das espécies de briófitas no Jardim Botânico do município de 

Bauru, SP, para analisar a qualidade ambiental utilizando as briófitas como 

bioindicadores, comparando a diversidade das espécies encontradas com a fitofisionomia 

do local com o objetivo de contribuir para o conhecimento da brioflora na região devido 

à escassez nos trabalhos. 

 

4. Metodologia  

As briófitas coletadas foram retiradas com auxilio de um canivete em diversos tipos de 

substrato. As espécies foram armazenadas em sacos de papel e transportadas até a instituição 

de ensino Anhanguera Educacional de Bauru onde foram separadas por grupos e subgrupos, 

analisadas com auxílio de lupa, fotografadas e por ultimo, tendo uma parte depositada em 

recipientes com álcool 70°; e a outra será seca em temperatura ambiente ou estufa a 40- 60ºC 

e uma parte após a secagem será rehidratada e colocada em lamina e lamínula para analise de 

sua morfologia, assim identificando com auxilio de chaves todas as espécies obtidas. 

 

5.  Desenvolvimento 

Atualmente na estação de inverno, a primeira coleta foi realizada no dia 23 de junho de 2013 

no período da manhã, onde o clima apresentava uma temperatura de no mínimo 14.3° e no 

máximo 20.3° e índice de umidade de 70.2 (IPMet - Bauru – SP,2013). 

O primeiro local de coleta foi a trilha de cerrado e a da floresta estacional semidecídua em 

uma escala de 1Km. Foram encontradas 8 e 14 espécies de briófitas respectivamente , 

retiradas com auxilio de um canivete em diversos tipos de substrato, tais como: solo, rocha, 

tronco de árvore viva ou em decomposição e folhas. As espécies foram armazenadas em sacos 
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de papel e transportadas até a instituição de ensino Anhanguera Educacional de Bauru onde 

foram separadas por grupos e subgrupos, analisadas com auxílio de lupa, fotografadas e por 

ultimo, depositadas em recipientes com álcool 70%. 

 

6.  Resultados Preliminares 

Na área foram realizadas coletas aleatórias de briófitas nas vegetações de cerrado e floresta 

estacional semidecidual no Jardim Botânico de Bauru de diversos substratos como: solo, 

rocha, tronco de árvore viva ou em decomposição e folhas. Logo após a coleta, as briófitas 

foram armazenadas e transportadas até a instituição de ensino Anhanguera Educacional de 

Bauru, onde com auxilio de uma lupa foram separadas e depositadas cada espécie em um 

recipiente com álcool 70%. Em seguida foram enumerados, resultando em um total de 

aproximadamente 22 espécies diferentes de briófitas. 

Na etapa final, a identificação das espécies será baseada em literatura especifica e chave de 

identificação da brioflora.  
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