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RESUMO

O Brasil é portador de um dos maiores centros de biodiversidade do planeta, considerado como patrimônio nacional pela constituição de 1988 e 
reserva da biosfera pela UNESCO. Dentro deste patrimônio, a Mata Atlântica se insere como um hotspot que percorre toda a faixa litoral do país, 
desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Este bioma abriga diversas formas distintas de vida em todos os seus 1.315.460 km². Lá 
vivem mais de 20.000 espécies de plantas com diferentes formas de vida, como árvores, arbustos, trepadeiras e principalmente epífitas. As 
epífitas possuem um papel muito importante nos ecossistemas de florestas densas, como ocorre na Mata Atlântica, por serem responsáveis pela 
ciclagem de água e nutrientes, além de servirem de abrigo para a fauna e de participarem do ciclo de vida de outras plantas. Muitos problemas 
ameaçam esse bioma e as epífitas, como o desmatamento e a expansão das cidades, causando uma perda grande da diversidade, tanto dos 
animais quanto das plantas. Cuidados com a flora ocorrem através de Unidades de Conservação (UC), mas para seu uso de forma efetiva, é 
necessário que se conheçam os seres que ali vivem. Conhecer a grande diversidade de plantas de uma região é um dos fatos que servem de 
interesse para os pesquisadores da área de botânica. Este trabalho teve o objetivo de reconhecer, catalogar e listar as espécies de Angiospermas 
epífitas das trilhas do Parque Natural Municipal de Petrópolis (PNMP), tomando como base de comparação as espécies listadas no Plano de 
Manejo da unidade. Para realização do estudo, foram feitas visitas quinzenais às trilhas 1 e 2 do parque, onde foram coletados todos os 
indivíduos férteis, que estivessem até 3 m de altura do solo e até 1m para o interior da mata. Todas as amostras foram herborizadas através dos 
processos usuais e as exsicatas serão incluídas nos herbários do Jardim botânico do Rio de Janeiro e do Museu Nacional. A identificação dos 
táxons foi feita com o auxílio de chaves de identificação, comparação com o material de herbário virtual (JABOT) e com a literatura específica.  
Foram listadas sete espécies, distribuídas em quatro famílias: Bromeliaceae, Orchidaceae, Araceae e Cactaceae, com predomínio de 
Monocotiledôneas. Todas as espécies são nativas da Mata Atlântica; uma espécie classificada como vulnerável. O estudo aponta alto grau de 
endemismo, com predominância de holoepífitas em relação às hemiepífitas, entre as espécies epífitas do PNMP.  Este trabalho indica três 
espécies epífitas que estão ausentes na lista de espécies do Plano de Manejo. Logo, é importante que haja trabalhos que façam levantamentos 
em outras áreas, pois pode ainda haver mais espécies para serem listadas.
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