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Epífitas são um importante componente para a diversidade das florestas tropicais 
representando ca.9% de toda a flora vascular cientificamente conhecida. Apresentam 
destacada função ecológica fornecendo diversos recursos à fauna, como abrigo e 
alimento. Embora os estudos em Minas Gerais possam ser considerados reduzidos, 
considerando a extensão territorial e diversidade de ecossistemas neste estado, 
importantes contribuições têm sido feitas sobre o conhecimento desta sinúsia nos 
últimos anos. O presente estudo objetivou analisar a comunidade de epífitas 
vasculares registrando as espécies ocorrentes e discutindo a composição florística em 
um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual Montana (FESM) da Serra do 
Relógio. O estudo foi realizado na RPPN Alto da Boa Vista, localizada na Serra do 
Relógio no município de Descoberto, Minas Gerais (21º22’S, 42º56’W) através de 
coletas mensais entre julho de 2016 e janeiro de 2018. A área é composta por 96 ha de 
FESM com altitudes variando de 900 a 1400 m.s.m. As plantas coletadas foram 
herborizadas segundo metodologia usual e depositadas no herbário CESJ. As 
angiospermas foram representadas por 64 espécies sendo Orchidaceae (28spp.), 
Bromeliaceae (12spp.) e Araceae (7spp.) as famílias com maior riqueza. As 
samambaias foram representadas por 25 espécies sendo as mais ricas Polypodiaceae 
(15spp.), Aspleniaceae (4spp.) e Hymenophyllaceae (3spp.). A distribuição das 
espécies epifíticas por famílias seguiu uma tendência observada em diversos trabalhos 
desta natureza na Região Neotropical. No entanto, o número de espécies de 
samambaias foi mais elevado do que o encontrado frequentemente em Florestas 
Estacionais Semideciduais (FES). Estes resultados corroboram a hipótese do aumento 
da riqueza desse grupo de plantas com a altitude, fato associado provavelmente com o 
aumento da umidade. Por exemplo, táxons comumente registrados em Florestas 
Ombrófilas como, Elaphoglossum sp., Epidendrum chlorinum Barb.Rodr., 
Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw., H. polyanthos (Sw.) Sw., Lellingeria 
apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm. & R.C.Moran e Polyphlebium angustatum 
(Carmich.) Ebihara & Dubuisson, foram registrados no local. Estes resultados 
também corroboram os dados de que Florestas Ombrófilas exercem influência sobre a 
composição florística de epífitas vasculares das FES. Os resultados aqui apresentados 
trazem uma importante contribuição sobre o comportamento e distribuição desta 
sinúsia. (CAPES, PGECOL/UFJF, FAPEMIG). 


