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As comunidades biológicas variam em composição e estrutura de acordo com 
mudanças do ambiente, como em áreas montanhosas onde temperatura e umidade 
variam devido à altitude, causando mudanças graduais na vegetação. O gradiente 
altitudinal é visto como um espelho do latitudinal, embora o pico de riqueza possa 
ocorrer no meio do gradiente, devido a maior disponibilidade total de umidade e/ou 
pelo efeito do domínio médio (MDE - Mid Domain Effect). Objetivou-se testar o pico 
de riqueza intermediário para epífitas vasculares em dois gradientes ambientais 
representados pela altitude (ca. 1200-1700 m.s.m.) e por três subfisionomias da 
nanofloresta nebular na Floresta Atlântica, no Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB), 
Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. Para isso foram estabelecidas 24 parcelas de 
10 x 20m, oito em cada uma das três subfisionomias, ao longo do gradiente 
altitudinal. Em cada parcela foram analisados os forófitos com diâmetro a altura do 
peito acima de 10 cm. Para avaliar uma potencial influência da luminosidade sobre a 
ocorrência das epífitas, foram tiradas fotografias do dossel para estimar a sua 
porcentagem de cobertura empregando o programa CanopyDigi. Para análise da 
estrutura da comunidade, foram calculados índices de diversidade de Shannon (H’), 
de uniformidade de Pielou (J) e de diversidade taxonômica (Δ+ e ᴧ+) para cada uma 
das subdivisões e para a comunidade como um todo. Foram amostrados 568 forófitos 
com 3771 ocorrências de epífitas, distribuídas em 146 espécies, das quais 20 foram 
acidentais. Não houve correlação da cobertura do dossel com a riqueza observada de 
epífitas (r = 0,26, p = 0,23). Os valores de H’ e J para a comunidade foram, 
respectivamente, 3,97 e 0,82. A diversidade foi significativamente diferente entre as 
fisionomias da nanofloresta e aumentou com a elevação. O valor de Δ+ foi 
significativamente menor do que o esperado em uma localidade representando um 
provável impacto antrópico, resultando em coletas de plantas ornamentais ou 
degradação ambiental, uma vez que é uma área de fácil acesso no Parque. Os 
resultados obtidos evidenciaram a diversidade da região e a contribuição importante 
das epífitas, bem como sua sensibilidade às diferentes fisionomias vegetais e às 
variações climáticas causadas pela altitude, que levaram a um pico de riqueza no 
ápice do gradiente, além da importância de se levar em consideração o impacto 
antrópico, mesmo em uma unidade de conservação. (CAPES, PGEcol/UFJF). 
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