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A vegetação do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB) é representada por um mosaico 
fitofisionômico onde predominam campos rupestres entremeados às Nanoflorestas 
Nebulares. Os aspectos florísticos e estruturais que envolvem as Nanoflorestas 
Nebulares relacionam-se com o fato de sua imersão na camada de nuvens e com o 
ciclo hidrológico local. São caracterizadas pela alta densidade de arbustos e árvores 
de pequeno porte, com dossel atingindo até 10 m. Este trabalho avaliou a composição 
florística e estrutural do estrato arbustivo-arbóreo das Nanoflorestas Nebulares do 
PEIB ao longo de um gradiente altitudinal. Foram definidas cinco cotas altitudinais 
variando de 1300 m a 1600 m s.n.m. Em cada cota foram alocadas aleatoriamente 10 
parcelas de 10 x 20 m, totalizando 2.000 m² (0,2 ha) por cota. Nas parcelas foram 
amostrados todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à altura do peito (DAP, a 1,30 
m acima do solo) maior ou igual a 5,0 cm. A descrição da estrutura de cada cota foi 
realizada com base em parâmetros fitossociológicos. A diversidade de espécies foi 
analisada pelo índice de diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade de Pielou (J’). 
As cotas foram comparadas através de parâmetros fitossociológicos, diversidade, 
índices de similaridade (Jaccard e Bray-Curtis) e ordenação através da Análise de 
Correspondência Distendida (DCA). A análise de similaridade One-way ANOSIM foi 
realizada para testar estatisticamente a diferença na composição de espécies entre as 
cotas. Ao todo foram amostrados 2303 indivíduos, distribuídos em 147 espécies, 
pertencentes a 37 famílias botânicas. Dentre as famílias de maior riqueza estão 
Myrtaceae (29 spp.), Lauraceae (12 spp.) e Melastomataceae (10 spp). O valor do 
índice de Shannon (H’) para a amostra total (1 ha) foi 4,06 nats.ind-1, o de 
equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,81. Os valores entre as cotas variaram entre H´= 
3,15 a 3,85 nats.ind-1 e J’ = 0,76 a 0,88. Maiores similaridades foram encontradas 
entre cotas mais próximas. A ANOSIM mostrou diferença significativa na 
composição e estrutura de espécies entre todas as cotas altitudinais. A DCA e os 
dendrogramas demonstraram a presença de um gradiente com forte substituição de 
espécies. Foi constatado que as Nanoflorestas Nebulares do PEIB apresentam 
variações florísticas e estruturais em reposta às diferenças de gradiente altitudinal. 
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