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As  epífitas  vasculares  contribuem  significativamente  para  a  biodiversidade  das  florestas
tropicais,  podendo  ocupar  locais  variados  ao  longo  do  fuste  e  nas  copas  das  árvores.
Objetivou-se  identificar  as  espécies  de  epífitas  ocorrentes  na  Trilha  do  Muriqui,  Parque
Estadual da Serra do Brigadeiro, área prioritária para conservação em Minas Gerais, e suas
possíveis relações com as características dos forófitos (rugosidade do súber, altura) e com
os  fatores  microclimáticos.  Foram  selecionados  10  forófitos,  ao  longo  da  trilha,  e
realizadas medições dos dados microclimáticos em três regiões de cada forófito (até 4 m,
de 4 a 8 m e acima de 8 m), com o aparelho multifunção Kestrel, por meio de escalada. O
material  botânico  fértil  (dos  forófitos  e  das  epífitas)  foi  depositado  no  Herbário  VIC.  
Foram registradas 25 espécies de epífitas pertencentes a 17 gêneros e 9 famílias. Dentre as
famílias  de  monilófitas,  Aspleniaceae  apresentou  2  espécies,  Dryopteridaceae  e
Hymenophyllaceae,  1  espécie  e  Polypodiaceae,  9  espécies.  Dentre  as  eudicotiledôneas
foram encontradas as famílias Cactaceae com 2 espécies, Gesneriaceae com 1 e Piperaceae
com  3  espécies.  As  famílias  de  monocotiledôneas  encontradas  foram  Bromeliaceae  e
Orchidaceae, com 3 espécies cada uma. Os forófitos analisados pertencem a 8 espécies, 8
gêneros  e  6  famílias  (Solanum  cinnamomeum  Sendt.,  Alchornea  triplinervea  (Spreng)
Müll.  Arg.,  Soroceae  bonplandii  (Baill.)W.C.  Burger,  Lanj.  &  Wess,  Calyptrantes
clusiifolia (Miq.) O. Berg, Bathysa australis (A. St. - Hil.) Benth. & Hook, Psychotria sp.,
espécie de Rubiaceae, Dendropanax cuneatum (DC) Decne & Planch). Dentre as epífitas
encontradas, as monilófitas apresentaram a maior diversidade em relação às angiospermas.
Espécies  raramente  citadas  em  trabalhos  de  levantamento  florístico  foram  encontradas
como Cochlidium punctatum (Polypodiaceae) e Sinningia cooperi (Gesneriaceae). Vriesea
heterostachys  (Bromeliaceae)  foi  a  espécie  generalista,  sendo  encontrada  em  todos  os
forófitos,  ao  longo da  estratificação  vertical,  porém,  ela  ocorreu  a  partir  de  2,894  mol.
fótons. m-2. s-1.  Os fatores microclimáticos analisados apresentaram um papel importante
na  estratificação  vertical  das  epífitas  e  uma  análise  de  agrupamentos  deverá  ser
considerada  futuramente  para  confirmar  a  ausência  de  relação  entre  as  famílias  de
forófitos  com  as  epífitas  presentes;  e  a  ausência  de  relação  entre  forófitos  da  mesma
espécie  com  as  epífitas.  Este  trabalho  traz  dados  inéditos  e  importantes  para  o
conhecimento  da  flora  epifítica  de  remanescente  de  Mata  Atlântica,  da  Zona  da  Mata
Mineira, além de contribuir com o conhecimento de várias espécies de epífitas, inclusive,
algumas  raramente  citadas,  permitindo  também  comparações  com  trilhas  de  outros
remanescentes florestais de Mata Atlântica.
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