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Informações sobre a  distribuição de briófitas  em áreas  de  Floresta  Atlântica  no  Nordeste
foram  combinadas  com  parâmetros  ambientais  com  o  objetivo  de  verificar  a  influência
destes sobre a riqueza do grupo em escala regional.  Foram selecionados,  para inventário,
seis remanescentes de Floresta Atlântica dos Estados do Rio Grande do Norte  a  Sergipe.
Cada área foi  visitada,  em média,  por quatro dias para coletas extensivas de briófitas  em
substratos  favoráveis  ao  seu  desenvolvimento  (tronco  vivo,  tronco  morto,  folha,  rocha  e
solo).  Paralelamente,  para  estimativa  das  variáveis  ambientais  referente  a  cada  área  de
estudo,  foram  consultados  bancos  de  dados  online  de  Centros  e  Institutos  de  pesquisas
nacionais  e  estaduais  para  obtenção  da  precipitação  (média  mensal  da  série  histórica  de
1910-1990 – e número de dias chuvosos ≥ 1mm), temperatura(máxima e mínima), tipo de
solo,  tamanho,  altitude,  latitude e  longitude dos  remanescentes.  As três  últimas  variáveis
também  foram  aferidas  em  campo  com  um  GPS.  Foram  coletadas  446  amostras,
totalizando  958  assinalamentos  e  168  espécies.  Observou-se  um  acréscimo
estatisticamente  significativo  da  riqueza  no  sentido  Norte  –  Sul,  sendo  as  áreas  mais
diversas  situadas  em  Alagoas  (REBIO  Pedra  Talhada  –  100spp.)  e  Sergipe  (PARNA
Itabaiana – 72spp.), as medianas na Paraíba (ResEc Mata do Pau Ferro – 50spp. e REBIO
Guaribas – 42spp.) e as mais pobres no Rio Grande do Norte (Mata Bela – 23spp. e RPPN
Mata Estrela – 20spp.). Esse agrupamento foi suportado pela maior similaridade florística
entre áreas mais próximas geograficamente. Aliada à maior latitude, a distância da costa e
a variação altitudinal sustentaram assembléias mais diversas. Sendo as briófitas fortemente
influenciadas  pelas  condições  microclimáticas,  esses  resultados  podem  ser  explicados
pelos  climas  mais  amenos  predominantes  em  ambientes  com  maior  latitude  e  longitude,
devido,  dentre  outros  fatores,  a  continentalidade  e  a  menor  incidência  luminosa.
Confirmou-se a variação altitudinal como o fator mais importante para a brioflora devido à
variação de microhabitats e nichos especializados disponíveis para o seu estabelecimento.
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