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A diversidade biológica dos ambientes montanos responde a variedade de condições 
ambientais como geodiversidade e variação climática causada pela elevação. O 
Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB), localizado na Serra da Mantiqueira, possui 
relevo caracterizado por escarpas e colinas, em altitudes que variam de 1000 a ca. 
1800 m que abrigam, entremeadas aos campos, fragmentos de floresta e nanofloresta 
nebulares, ocupando cerca de 300 ha. Para conhecer a composição das epífitas 
vasculares foram utilizados exemplares de coletas prévias no PEIB ao longo de mais 
de 40 anos e dados provenientes de expedições realizadas entre julho de 2014 e julho 
de 2015 para observação, registro fotográfico e coleta das plantas que foram 
depositadas no herbário CESJ da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram 
registradas 224 espécies distribuídas em 82 gêneros, sendo Pleurothallis s.l. R.Br. o 
mais rico (13 spp.), seguido por Asplenium L. com 11 e Peperomia Ruiz e Pav. e 
Epidendrum L. (10 spp. cada), e 22 famílias, das quais Orchidaceae é a mais rica (86 
spp.), seguida de Polypodiaceae (27 spp.) e Bromeliaceae (25 spp.). Dentre as espécies, 
112 são endêmicas do Brasil e dentre os 75 gêneros registrados, excluindo aqueles 
completamente acidentais, 11 são endêmicos. Das 152 angiospermas, 40 não estavam 
listadas como epífitas para o PEIB, das quais apenas seis são espécies acidentais. 
Além disso, 13 espécies estão ameaçadas de extinção em nível nacional, sendo cinco 
Quase Ameaçadas, quatro Vulneráveis, três Em Perigo e uma Criticamente em 
Perigo, e 23 em nível estadual, sendo sete Vulneráveis, nove Em Perigo, seis 
Criticamente em Perigo e uma Deficiente de Dados. Orchidaceae é a que tem mais 
espécies ameaçadas 16 (seja em nível nacional, estadual ou em ambos), fato que se 
deve principalmente ao apelo ornamental de um elevado número de espécies. A 
riqueza de epífitas corresponde a 28% da flora vascular nas florestas nebulares do 
PEIB e esse quociente é de 15% para a Floresta Atlântica (FA) e vai de 13 a 32%, 
com média de 20%, em estudos pontuais realizados em áreas de floresta ombrófila 
densa. Portanto, a porcentagem encontrada no PEIB está acima da média da FA e da 
maioria das áreas em que este valor foi calculado, sendo, por exemplo, igual ao da 
flora do Equador e maior do que o da flora do Panamá, demonstrando a importância 
dessa sinúsia para a floresta nebular na área de estudo. Fato relevante considerando a 
extensão desta fisionomia, de apenas ca. 20% da área total do PEIB. (CAPES, 
PGEcol/UFJF) 
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