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Florestas úmidas encravadas na Caatinga são conhecidas como Brejos de Altitude 
Nordestinos (BANs). Processos ecológicos baseados em nicho e históricos relativos à 
origem dos BANs explicam a distribuição de plantas da região.  Em relação às 
briófitas ainda existem lacunas quanto à composição destes ambientais e a processos 
de montagem das assembleias. Assim, o objetivo desta dissertação foi conhecer as 
briófitas de BANs, em especial da floresta úmida da Chapada do Araripe (CA), Ceará, 
e os processos que atuam sobre a montagem de comunidades. Foi realizado um 
inventário das briófitas da CA e determinada a distribuição geográfica e os aspectos 
ecológicos e reprodutivos das espécies (Capítulo I). Foi verificada a influência da 
heterogeneidade da CA, em função dos fatores ambientais locais (altitude, umidade, 
abertura do dossel) e perturbações antrópicas (abundância de babaçu e proximidade 
de urbanização para a floresta) apenas para as epífitas (Capítulo II). Em escala 
regional, mediante dados de literatura (florísticos, ambientais e geográficos), 
incluindo da CA, foram verificadas as relações florísticas dos BANs (13 BANs) com 
os domínios fitogeográficos (Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica e Atlântica) do 
Brasil e a influência das condições ambientais sobre as espécies. Para a CA foram 
encontradas 45 espécies de musgos e 31 de hepáticas incluindo novos registros para a 
região Nordeste. As espécies possuem estratégias ecológicas (e.g. formas de vida 
tolerantes e especificidade de substrato) e reprodutivas (e.g. sistema sexual monoico) 
que favorecem a sua permanência em regiões semiáridas. Ademais, foi constatado que 
o alto índice de perturbação, a dominância de babaçu e a ausência de fontes hídricas 
(menor umidade) geram efeitos negativos sobre a riqueza de epífitas e a diversidade 
dos grupos funcionais, sendo a perturbação o fator mais explicativo para a 
composição de espécies. Em geral, os BANs apresentam singularidade florística, 
sendo a Floresta Atlântica o Domínio que mais contribui para a flora dos BANs. Além 
disso, a similaridade florística está associada à semelhança climática (precipitação, 
temperatura e altitude) entre as áreas. Em suma, as espécies portam estratégias que 
favorecem o seu estabelecimento frente às condições ambientais a que são 
submetidas. O determinismo ambiental explica a distribuição das espécies, sendo os 
filtros naturais e antrópicos relevantes para a compreensão dos processos de 
montagem dessas assembleias. (CAPES). (Atualidades em Botânica: dissertações e 
teses). 
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